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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

IMATRA, kaupunginosa 73, Neitsytniemi 

Asemakaavamuutos koskee:  

  Korttelin 8 yleisten rakennusten korttelialuetta 
            (Y-K/s) sekä lähivirkistysaluetta (VL) ja 

erityisaluetta (ET). 
   
Asemakaavamuutoksella muodostuu: 

         Korttelin 10 tontti 1, korttelin 11 tontti 1 sekä katu-, 
puisto-, lähivirkistys- ja erityisalueet.  
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1.2 Perustiedot 

Asemakaavamuutos koskee korttelia 8, Neitsytniemen kartanoa ja sitä ympäröiviä piha- ja 
metsäalueita. Asemakaavamuutokseen sisältyy myös kartanolle johtava Neitsytniemenkuja ja 
osa Vuoksen ranta-aluetta. 

Tavoitteena on muuttaa korttelin 8 (Neitsytniemen kartano) ja ranta-alueen asemakaavaa siten, 
että asemakaava mahdollistaa sekä matkailu- että siihen liittyvät majoitus-, asumis- ja 
virkistystoiminnot korttelin alueella. Tärkeänä tavoitteena on määritellä Neitsytniemen 
kartanorakennukselle ja piha-alueelle suojelu- ja kehittämismerkinnät. Tavoitteena on myös 
osoittaa rakennusala ja rakennusoikeus uusille majoitustiloille ja sauna-/kokousrakennukselle.  

Tärkeänä tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset ympäröivään 
yhdyskuntarakenteeseen ja ottaa huomioon Neitsytniemen kartanon rakennushistorialliset 
suojeluarvot sekä kartanon kulttuurihistoriallinen ympäristö. Erityistä huomiota kiinnitetään 
luontoarvojen säilyttämiseen. 

Kaavamuutoksen pinta-ala on n. 3,2 ha Suunnittelualue muodostuu kiinteistöstä 153-417-5-29 
sekä osasta kiinteistöä 153-417-5-275, jotka ovat Imatran kaupungin omistuksessa. Kiinteistöstä 
153-417-5-275 on vuokrattu kartanon ja sen talousrakennusten alue (n. 0,8 ha) yksityiselle 
taholle, jonka omistuksessa kartanorakennus ja muut korttelialueella sijaitsevat rakennukset 
ovat.  

Asemakaavan muutos on käynnistetty MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta 
(20.3.2019, nro 3/19). Aloite on osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. 

1.3 Alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Imatran kaupungin 73. kaupunginosassa (Neitsytniemi) osoitteessa 
Neitsytniemenkuja 12. Asemakaavan muutosalue käsittää Neitsytniemen kartanon piha- ja 
metsäalueineen, Neitsytniemenkujan alueen reunapuustoineen sekä yleisen, kalastuslaiturin 
käytössä olevan pysäköintialueen. Imatrankoskelle on alueelta matkaa n. 5,3 km ja 
Vuoksenniskan keskusta sijaitsee n. 3 km:n päässä. Valtatielle 6 suunnittelualueelta on matkaa 
n. 1,9 km.  

Kartta 1. Asemakaavan muutosalue opaskartalla.  
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2 TIIVISTELMÄ 
 

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Neitsytniemen kartano piha- ja metsäalueineen. 
Kaavamuutosalueeseen kuuluu sen eteläosassa myös Vuoksen ranta-aluetta. 

Kartanon kertaustyylinen päärakennus on vuosilta 1895-1900 ja sen rakennutti Edvard von 
Nottbeck. Kartanon on myöhemmin omistanut sekä Tornator että Enso-Gutzeit Osakeyhtiö.  
Imatran kaupungin omistukseen kartano siirtyi vuonna 1984. Kaupunki vuokrasi vuosien 
varrella kartanoa matkailu-, majoitus- ja ravintolakäyttöön. Kaupunki myi kartanon 
piharakennuksineen vuonna 2019 yrittäjälle, jolla on tavoitteena säilyttää kartano ja sen 
ympäristö matkailukäytössä ja kehittää kartanon alueen matkailutoimintoja edelleen 
rakentamalla alueelle majoitustiloja ja sauna kokoustiloineen. 

Kuva 1. Asemakaavan muutosalue ilmakuvalla. (Lähde: MML) 

Asemakaavamuutoksessa esitetään palvelurakennusten korttelialue (P) Neitsytniemen 
kartanolle sekä siihen liittyville rakennuksille ja pihapiirille. Kartanorakennus osoitetaan 
suojeltavaksi rakennukseksi. Kartanoa ympäröivä puusto merkitään puistoalueeksi, jolla 
ympäristö on säilytettävä (VP/s). Kaavamuutosalueeseen sisältyvä Vuoksen ranta-alue 
osoitetaan virkistysalueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä (VL/s). Neitsytniemenkuja esitetään 
katualueeksi. Yleinen pysäköintialue merkitään asemakaavamuutokseen. 

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 10.11.2019, jolloin myös osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (Liite 1.) asetettiin yleisesti nähtäville. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin internet-sivuilla koko kaavaprosessin ajan. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Rakennettu ympäristö 

3.1.1 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 

Neitsytniemen kartano sekä siihen liittyvä piha- ja puistoalue kuuluvat valtakunnallisesti 
merkittävään Tornansaaren teollisuusalueen, Neitsytniemen kartanon ja Niskalammen 
asuntoalueen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Valtakunnallisesti merkittävien RKY-
alueiden arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksellisuus tulee turvata 
maakuntien suunnittelussa ja kuntakaavoituksessa. 

Neitsytniemen kartanon kertaustyylinen päärakennus vuodelta 1900 on Edvard von Nottbeckin 
rakennuttama ja arkkitehti K.A. Wreden suunnittelema. Neitsytniemen kartanon historia liittyy 
1900-luvun alussa Vuoksen varrelle Tornansaarelle syntyneen puunjalostuksen suuryritysten 
keskittymään. Teollinen toiminta on Tornansaarella päättynyt, vuonna 1962 pysäytettiin 
sulfiittitehdas ja paperitehdas kolme vuotta myöhemmin.  

Tornatorin tehdas Tainionkoskella aloitti Imatran seudun teollistumiskehityksen ja se on osa 
Suomen teollistumisen ja elinkeinorakenteen muutoshistoriaa. 

Kartta 2. Tornansaaren teollisuusalueen, Neitsytniemen kartanon ja Niskalammen asuntoalueen 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY. (Lähde: Museovirasto) 

3.1.2 Neitsytniemen kartanon rakennushistoria 

Suunnittelualueella sijaitsee Neitsytniemen kartanorakennus alusrakennuksineen. Kartanon 
tiluksien historia alkaa 1600-luvun puolesta välistä, jolloin latvialainen vapaaherra Reinhold 
von Ungern-Sternberg sai kuningatar Kristiinalta yli sata tilaa Siitolan, Immalan, 
Vuoksenniskan ja muista Ruokolahden pitäjän kylistä. Eräistä Siitolassa olleista tiloista 
muodostettiin vuonna 1653 Siitolan säteri, jolle sijoittui asumaan Ungern-Sternbergin vouti 
Aake Olavinpoika taloon, joka sijaitsi todennäköisesti nykyisen Neitsytniemen kartanon 
päärakennuksen paikalla tai sen lähettyvillä. Pikkuvihan rauhanteossa vuonna 1743 rajan 
siirtyessä Ruokolahden ja Puumalan välimaille Siitola jäi Venäjän puolelle. 
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Kartano on rakennettu vuoden 1900 tienoilla ja sen on suunnitellut arkkitehti, vapaaherra Karl 
August Wrede 1890-luvun puolivälissä. Rakennuksen muotokielessä on useita eri tyylipiirteitä. 
Kokonaishahmo edustaa lähinnä uusrenessanssin ja –barokin vivahteita. Rakennukseen on 
tehty monia muutoksia, mutta sen ulkoasu on pyritty säilyttämään entisellään. Suurimmat 
muutokset on tehty rakennuksen luoteispäädyssä muuttamalla julkisivun ja päädyn 
ikkunajaottelua ja lisäämällä ns. paviljonki. 

Kartanon pihapiirissä on tällä hetkellä 1970-luvulla rakennettu autotalli/asuinrakennus, 
saunarakennus 1920-luvulta sekä uudempi varastorakennus saunan läheisyydessä. 
Rantatöyräällä on nähtävissä vuonna 1955 rakennetun saunan betoni- ja luonnonkiviperustus. 
1920-luvulla rakennetun saunan hirsirakenteet ovat huonossa kunnossa. 

Neitsytniemenkujan alkupäässä sijaitsevat vanhasta portti- ja aitarakennelmasta säilyneet 
portin betoniset pilarit. Kartanon pihaan on johtanut puukujanne, josta osa on jo lahonnut ja on 
koko puukujanne on uusimisen tarpeessa. 

Neitsytniemen kartanosta on laadittu rakennushistoriaselvitys (Korjausrakentaminen Vanhoo 
Ossoo, 18.2.2020). Selvitys on selostuksen liitteenä 5. Ote rakennushistoriaselvityksestä:  

”Neitsytniemi sijaitsee Vuoksen rannalla, luonnonkauniilla joentörmällä ja 1900-luvun alkuun 
asti kuohuvien koskien äärellä.  Niemi asutettiin 1600-luvulla maanpuolustuksellisesti 
strategisena paikkana. Myöhemmin paikan virkistysarvo kasvoi yli rajojen ja teollisuus 
kiinnostui alueesta energian sekä liikenneyhteyksien vuoksi.    

Vuonna 1900 valmistunut Neitsytniemen kartano lukeutuu yhtenä komeimpana Vuoksen 
varrelle 1900-luvun vaihteessa rakennetuista, kesäkäyttöisistä kalastusmajoista ja -huviloista. 
Nottbeckien palatsimainen päärakennus luotiin teollisuuden voitoilla, mutta ironista kyllä, 
tehtaitten rakentuminen lähietäisyydelle murensi paikan luontoarvoja ja se ’hylättiin’ huvilana 
jo 14 käyttövuoden jälkeen. Omistaja- ja käyttötarkoitusmuutokset sekä valtava koko lisäsivät 
muutospainetta 1930-luvulta lähtien. Vuosina 1935-1937 rakennusta muokattiin eniten ja 
renessanssihenkinen linjakas pohjaratkaisu rikkoontui. Sotavuosien jälkeen kartanoa 
muokattiin noin 10 vuoden välein.   

Jäljellä on ulkoisesti hyvin säilynyt ja ikäänsä nähden teknisesti hyväkuntoinen 120 vuotias 
edustusrakennus, jossa on paljon ajallista kerroksellisuutta, mutta vähemmän aistittavaa 
alkuperäisyyttä. Säilyneitä asioita ovat mm. ulkoasu, osin hirsirunko, kattorakenteet, alapohjat 
ja osa ovista. Hävinneitä tai muutettuja asioita ovat huonejako, toinen keittiösiipi, interiöörit 
pintoineen sekä ympäröivä maatalousmiljöö. Huomioitavaa on, että Neitsytniemi toimi 
maatilana yhtäjaksoisesti ehkä jopa 200 vuotta, myös Nottbeckien aikaan.   

Vuonna 2019 kaupungin 35-vuotinen omistuskausi päättyi, kartano siirtyi yksityisomistukseen 
ja toiminta yrityspohjalle. Tavoitteena on kehittää matkailutoimintaa, lisätä 
majoituskapasiteettia ja päivittää majoituksen sekä asumisen hygieniatilat.”   
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Kartta 3. Neitsytniemen rakennuspaikat eri aikakausina (Lähde: Neitsytniemen kartanon 
rakennushistoriaselvitys; Korjausrakentaminen Vanhoo Ossoo, 18.2.2020) 

Kuva 2. Neitsytniemen kartanon Vuoksen puoleinen julkisivu. 

3.2 Luonnonympäristö 

Neitsytniemen luontoarvot liittyvät rantojen lehtomaisen kasvillisuuden ja jalojen lehtipuiden 
(vaahtera, lehmus, tammi) lisäksi myös liito-oravan, valkoselkätikan ja lepakoiden 
elinympäristöihin Vuoksen ranta-alueilla. 

Vaahteralehto ja muu kasvillisuus 

Kartanon piha-alue ja ympäristö on kasvillisuudeltaan kulttuurivaikutteista. Pihanpiirin puusto 
on korkeaa haapaa, kuusta, rauduskoivua ja vaahteraa. Pensaskerroksessa on vielä siellä täällä 
kartanon hedelmä- ja marjapuutarhan jäänteinä villiintyneitä mustaherukka- ja 
punaherukkapensaita. Neitsytniemenkujan varressa kasvaa muutama huonokuntoinen vanha 
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omenapuu. Kaavamuutokseen sisältyvä Vuoksen ranta-alue on osa luonnonsuojelulain 29 §:n 
mukaisiin suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvaa luontaisesti syntynyttä, merkittäviltä osin 
jaloista lehtipuista koostuvaa metsikköä, vaahteralehtoa. Lehtilahopuuta on metsiköissä 
runsaasti.  

Kuva 3. Vuoksen ranta-alueen vaahterametsikköä vanhan saunan perustusten kohdalla. 

Liito-oravat 

Liito-oravien esiintymistä Neitsytniemessä on selvitetty vuonna 2006 (Imatran liito-
oravaselvitys, Karri Kuitunen), jolloin alueella todettiin liito-oravan elinpiiri. Selvitystä on 
päivitetty vuonna 2010 (Ympäristötutkimus Karri Kuitunen), jolloin ei tehty havaintoja liito-
oravasta. Maaliskuussa 2020 tehdyn liito-oravakartoituksen mukaan liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdysaluetta on Neitsytniemessä metsikössä kartanon pihapiirin koillispuolella sekä 
kuusivaltaisessa sekametsässä Vuoksen vanhan uoman jyrkällä rinteellä kaavamuutosalueen 
lounaispuolella. Liito-oravan kulkureitit ympäröiviin metsäalueisiin kulkevat Vuoksen ranta-
alueen kautta sekä vanhan uoman rannoilta länsialueen metsiköihin. 

 

 

  

  

Kartat 4 ja 5. Liito-oravien papanahavainnot sekä 
kulkureitit Neitsytniemen alueelta muihin metsäalueisiin. 
(Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, 2020) 
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Linnusto 

Neitsytniemen alue muodostaa tärkeän tikkojen sekä muiden lehto- ja vanhanmetsän lintulajien 
elinympäristökokonaisuuden. Alueen rantametsät lahopuustoineen ovat valkoselkätikan (VU), 
pikkutikan, pähkinänakkelin (VU), hömötiaisen (EN), töyhtötiaisen (VU) ja muiden 
kolopesijöiden vakituinen pesimäalue sekä lukuisten lahopuusta riippuvaisten lajien elinalue. 
Rantavyöhyke Neitsytniemen kärjestä Sienimäeltä lännestä tulevan ojan suulle on kahlaajien ja 
vesilintujen ruokailu- ja levähdysalue. Rantavyöhykkeellä ovat levähtäneet ja ruokailleet mm. 
vesipääsky (VU), punajalkaviklo (NT), liro (NT) ja pikkutylli (NT) sekä vesilinnuista isokoskelo 
(NT), tukkakoskelo (NT), lapasotka (EN), tukkasotka (EN), pikku-uikku (CR) ja ristisorsa (VU). 
Kahlaajat ruokailevat aivan rantaviivan tuntumassa ja vesilinnut hieman kauempana 
rantaviivasta. Linnustoa on kartoittanut Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys vuosina 2010-
2020 (Juha Juuti 16.8.2020). 

Lepakot 

Kaavamuutosalueen ja sen ympäristön monimuotoinen ja osin hyvin kookas puusto 
kolopuineen yhdessä alueen vanhan rakennuskannan kanssa tarjoavat lepakoille lukuisia 
lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia piiloja. Monimuotoisen puuston, rehevän 
kasvillisuuden ja Vuoksen läheisyyden vuoksi alue soveltuu hyvin lepakoiden saalistusalueeksi. 
Songmeter SM2BAT+ -tallentimella Mutterinrannalta tehdyt havainnot vuosina 2015-2019 
(Karri Kuitunen, Imatran Neitsytniemen kaavamuutosalueen lepakoista, 2020, Liite 6.) 
osoittavat merkittävää laji- ja havaintomäärää ja sen perusteella on syytä olettaa, että 
Neitsytniemen ympäristöllä on vastaavaa merkitystä lepakoiden saalistusalueena ja 
kulkureittinä. Tätä oletusta tukevat Neitsytniemen Mutterinrantaa edustavampi puusto ja muu 
kasvillisuus sekä Mutterinrannasta infrapunakameralla tehdyt havainnot, joiden perusteella 
saalistavia lepakoita liikkuu kaikkialla Vuoksen ranta-alueilla Mutterinrannan, Ritikanrannan 
ja Neitsytniemen muodostamalla aluekokonaisuudella.  
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Lepakoiden tärkeät saalistusalueet siirtymäreitit, uhanalaisten lajien havaintopaikat tulkitaan 
Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeessa (2012) luokan II lepakkoalueiksi, jotka eivät 
ole lailla suojeltuja. Niiden huomioinen maankäytön suunnittelussa on kuitenkin vahvasti 
suositeltua. Huomioiminen Neitsytniemen kaavamuutosalueen tapauksessa merkitsee 
monipuolisen puustorakenteen sekä laho- ja kolopuiden säästämistä.  

Kaavamuutosalueen ja Neitsytniemen kartanon välittömässä läheisyydessä on tiedossa 
havaintoja ainakin pohjanlepakosta ja todennäköisesti viiksi- tai isosiipoista. Mutterinrannan 
lepakkoseurantapisteellä havaintopisteellä on saatu vuonna 2016 havaintoja pohjanlepakosta, 
vaarantuneesta (VU) pikkulepakosta sekä harvinaisista kimolepakosta, lampisiipasta ja 
isolepakosta. (Karri Kuitunen, 2020) 

Kaikki Suomen lepakkolajit mainitaan luontodirektiivin liitteessä IV(a) ja siten niiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä 
(Luonnonsuojelulaki 49 §, Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luontodirektiivi). Lisääntymis- ja 
levähdyspaikat ovat Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeessa tarkoitettuja I 
luokan lepakkokohteita. Levähdyspaikoiksi tulkitaan myös lepakoiden talvehtimispaikat, kuten 
maakellarit, luolat ja bunkkerit. Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa lepakoiden 
talvehtimispaikkoja. (Karri Kuitunen, 2020) 

Neitsytniemen luonnonsuojelusuunnitelma 

Neitsytniemeen on laadittu luonnonsuojelusuunnitelma (Sito Oy, Imatran kaupunki, 2011). 
Suunnitelmassa on esitetty arvokkaiden luontokohteiden rajaus ja hoitosuunnitelma sekä 
Neitsytniemen kartanon ympäristön yleissuunnitelma. Suunnitelma on laadittu luontoarvojen 
kartoittamiseksi alueen maankäytönsuunnittelua ja muita toimenpiteitä varten. 
Luonnonsuojelusuunnitelma on tämän selostuksen liitteenä 7. 

Kuva 4. Vuoksen maisemaa Neitsytniemen kärjen kalastuslaiturilta Imatrankoskelle päin. 
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3.3 Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueelle sijoittuu Neitsytniemen kartanon kiinteä muinaisjäännös. Alueella on tehty 
arkeologinen inventointi vuonna 2010 (Imatra, Vuoksen ranta-alueiden historiallisen ajan 
muinaisjäännösinventointi 27.9. – 8.10.2010; Ulrika Köngäs). 

Inventoinnissa kaavamuutosalueelta ei havaittu maan päälle erottuvia kartanon 
varhaisvaiheisiin liitettäviä rakenteita, mutta on mahdollista että paikalla on voinut säilyä 
arkeologisesti mielenkiintoisia jäänteitä. Kartanolla on ollut kaksi torppaa, jotka näkyvät 
vuoden 1739 kartassa. 1800-luvun isojakokartassa torppien paikalla on peltoa/metsää. Toinen 
torpista on ollut rakuunan torppa ja toinen vuokralaisen. Eteläisempi torpan paikka on 
tuhoutunut uudisrakentamisen vuoksi. Pohjoisempi, rakuunan torppa sijaitsee nykyisin 
kosteassa lehtimetsässä. Alueelle on kaivettu useita ojia. Paikalle kaivettiin lapiolla koekuoppia, 
mutta mitään torpan paikaan viittaavaa ei havaittu. Todennäköisesti kohde on tuhoutunut 
metsänhoito-/ ojitustöiden yhteydessä. 

Kartta 6. Neitsytniemen kartanon muinaisjäännösalueen rajaus. (Lähde: Museovirasto) 

Kartta 7. Neitsytniemen kartanon tiluksia esittävä kartta vuodelta 1739. Kartano sijaitsee oikealla 
ylhäällä. Torpan paikat (G & F) Wirrasjoen molemmin puolin. (Lähde: Imatra, Vuoksen ranta-alueiden 
historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi 27.9. – 8.10.2010; Ulrika Köngäs) 
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3.3.1 Maaperä 

Kaavamuutosalue sijoittuu karkearakeisten kitkamaalajien alueelle, jossa vallitsevien hiekan, 
soran ja karkearakeisten moreenien ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrin 
paksuisia koheesiomaalaji- ja turvekerroksia. Muutosalueen kaakkoisosassa on koheesio- ja 
kitkamaalajien alueet, joissa säännötön hiekan, siltin ja saven sekä paikoin myös turpeen 
kerrosvaihtelu on mahdollinen ja todettu. 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneiden maiden kohteita. 

3.3.2 Vuoksen vedenkorkeus  

Suunnittelualue rajoittuu etelässä Vuoksen rantaan Tainionkosken voimalaitoksen alapuolelle. 
Saimaan ja edelleen Vuoksen virtaamaa säätelevät sekä Tainionkosken että Imatrankosken 
voimalaitokset. Saimaan juoksutukset määräytyvät Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön 
mukaan. Saimaan tulvan nousemista korkeustason NN+76,60 m tulee pyrkiä estämään tai 
pienentämään juoksutuksilla.  

Imatrankosken voimalaitoksen ylävesiraja on NN+67,70 m. Juoksutuksella vesi voi nousta n. 
0,6 m korkeammalle, jolloin vedenkorkeus Neitsytniemen rannassa nousee korkeudelle n. 
NN+68,30 m.  

Tainionkosken padon murtumavaara on teoreettisesti olemassa. Padon murtuessa 
vedenkorkeus voi nousta tehtävistä toimenpiteistä riippuen tasolla NN+ 69,1 m – 69,4 m = 
N2000+ 69,35 – 69,65 m. 

3.3.3 Pohjavesi 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 

3.3.4 Radon 

Kaavamuutosalueelle ei ole radonriskiä, joka tulisi ottaa huomioon suunnittelussa ja 
rakentamisessa. 

3.3.5 Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaavamuutosalue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. Kartanon rakennusten 
lämmittämiseen on tähän saakka käytetty maakaasua. Kaasujohto kulkee kartanon alueelle 
Neitsytniemenkujan varressa. 

3.3.6 Maanomistus 

Suunnittelualue muodostuu kiinteistöstä 153-417-5-29 sekä osasta kiinteistöä 153-417-5-275, 
jotka ovat Imatran kaupungin omistuksessa. Kiinteistöstä 153-417-5-275 on vuokrattu kartanon 
ja sen talousrakennusten alue (n. 0,8 ha) yksityiselle taholle, jonka omistuksessa 
kartanorakennus ja muut korttelialueella sijaitsevat rakennukset ovat. 

3.4 Suunnittelutilanne 

3.4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne astuivat voimaan 1.4.2018. Tavoitteista korostuu 
Neitsytniemen kartanon asemakaavamuutostyössä mm.: 
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- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. 
 

- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä 
viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

 
- Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 

yhteyksien säilymistä. 
 
- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
varmistetaan muutoin.  

3.4.2 Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Karjalan maakuntakaavan 21.12.2011.  

Ympäristöministeriö on vahvistanut 19.10.2015 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan, 
jonka tavoitteena on ollut kaupan sijoittumisen ohjaaminen, keskustojen kehittäminen, Etelä-
Karjalan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupan palveluverkon 
suunnitteleminen palvelemaan koko maakuntaa sekä kasvavaa matkailijavirtaa. 

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan luonnosvaihe on ollut yleisesti nähtävillä 5.4. – 
10.5.2020. Lähtökohtana 2. vaihemaakuntakaavassa on monta kuntaa koskevan 
jätevedenpuhdistamon toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen Lappeenrannan alueella. 

Kartta 8. Ote epävirallisesta Etelä-Karjalan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan 
yhdistelmäkartasta. (Lähde: Etelä-Karjalan Liitto) 

 
Suunnittelualue (maakuntakaavaotteessa sininen ellipsi) on merkitty 
maakuntakaavayhdistelmään taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan 
yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka sekä muihin 
taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää tarvittavat taajamien 
sisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, yhdyskuntateknisen huollon 
alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.  
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Taajamatoimintojen aluetta koskee suunnittelumääräys: 

”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen 
eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tukien olemassa olevaa infraa. 
Suunnittelussa tulee myös edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja 
taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että 
taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää luonto- 
ja maisema-arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. Sisäisten 
puistoja virkistys- sekä muiden vapaa-alueiden riittävyys tulee varmistaa. Arkusjärven 
ympäristön jatkosuunnittelussa tulee huomioida erityisen huolella jätevesi- ja 
hulevesiratkaisut ja muut vesistön tilaan vaikuttavat tekijät.” 

Muut asemakaavan muutosaluetta koskevat maakuntakaavamerkinnät: 

Kasvukeskusalueen laatukäytävä (lk)  

Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan keskeinen työssäkäynti- ja kasvukeskusalue. 
Laatukäytävä on kasvukeskusalueen yhdyskuntarakennetta kokoava vyöhyke ja maakunnan 
painopistealue. 

Aluetta koskee suunnittelumääräys: 

”Laatukäytävän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen 
toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta sekä turvata toimivat ja turvalliset liikenneväylät ja -yhteydet. 
Alueidenkäytön suunnittelussa tulee turvata pitkän tähtäimen maankäytölliset 
kehittämistarpeet, turvata joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen 
kehittämismahdollisuudet sekä pyrkiä vähentämään liikennetarvetta, parantamaan 
liikenneturvallisuutta sekä edistämään joukko- ja kevyenliikenteen edellytyksiä ottaen 
huomioon virkistys ja matkailu. Keskeisillä taajama-alueilla käytöstä poistuneiden alueiden 
uudistamista ja saneerausta tulee suunnata asumiseen ja lähipalveluihin. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon rantojen viheralueita säilyttävä 
ja viheryhteyksiä mahdollistava rakentaminen sekä luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen.” 

Kaupunki- / taajamarakenteen kehittämisen kohdealue (kk)     

Merkinnällä osoitetaan laatukäytävän taajamarakenteeseen liittyvät osa-alueet, joissa on 
erityistä painetta tarkastella ja suunnitella aluetta toiminnallisena kokonaisuutena. 
Merkinnällä tarkennetaan laatukäytävän keskuksien suunnittelutavoitteita. Alueilla, joilla on 
aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä. 

Aluetta koskee suunnittelumääräys: 

”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että kohdealueelle 
sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut eheyttävät kaupunki-/taajamarakennetta 
ja ne antavat hyvät mahdollisuudet kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen kehittämiseen ja 
lähipalveluiden toteutumiseen. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä suunniteltaessa on 
turvattava riittävät lähivirkistysalueet.”  

Kehitettävä matkailu- ja maisematie  

Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan alueen kehitettävät maisema- ja matkailutiet ja 
ylimaakunnalliset matkailutieyhteydet. 
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Matkailu- ja maisematietä koskee suunnittelumääräys: 

”Matkailuteiden jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon luonto-, maisema-, 
rakennusperintö- ja kulttuuriarvot sekä niiden mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. 
Matkailuteitä kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota myös matkailuteiden ylimaakunnallisiin 
yhteyksiin.” 

Retkeily-/ulkoilureitti.  

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät retkeily- ja ulkoilureitit 
sekä kehitettävät reitistöt. Merkintä on ohjeellinen. 

Kevyenliikenteen laaturaitti.  

Suunnittelumääräys (retkeily/ulkoilureitti ja kevyenliikenteen laaturaitti): 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset 
maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä sekä erityisesti turvattava E-10 –reitin 
maakunnallinen ja ylimaakunnallinen jatkuvuus. Reittisuunnittelussa on pyrittävä 
hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia sekä maakunnassa 
olevia arvokkaita luonto-, maisema- ja kulttuurinähtävyyksiä sekä alueen pelveluja ja 
ottamaan huomioon alueen asutus sekä maa- ja metsätalousen toimintaedellytykset. Lisäksi 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että reitit sovitetaan alueen 
luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kjulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia 
myös siitä, että kyseisä arvoja ei vaaranneta. 

Suunnittelualueen ranta-alueet sisältyvät Tornansaaren teollisuusalueen ja Niskalammen 
asuinalueen valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen 
ympäristöön/kohteeseen, ma/kv 5.  

Merkinnällä osoitetaan kulttuurihistoriallisen ympäristön vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt. Merkinnän osoittamisella osa-alueilla ei 
ole metsänhoidollisia rajoituksia, mutta osa-alueille sijoittuvat taajamien läheiset sekä 
maisemallisesti tärkeät metsäalueet tulisi käsitellä alueen kulttuuriarvot säilyttäen. Alueilla, 
joilla on osa-aluemerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä. 

Suunnittelumääräys: 

Osa-alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien historiallisten 
rakennusten ja merkittävien rakennettujen ympäristöjen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa 
uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen 
soveltuminen arvokkaaseen ympäristöön. 
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3.4.3 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 19.4.2004. 

Kartta 9. Ote Kestävä Imatra 202 –osayleiskaavasta. (Lähde: Imatran kaupunki) 

 
Suunnittelualueelle on yleiskaavassa osoitettu rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi 
alueeksi, SR. SR-alueella on voimassa kaavamääräys:  

”MRL 41 § mukaan määrätään, että alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa eikä niiden 
ulkoasua saa muuttaa siten, että niiden rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan 
kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia.” 

Neitsytniemenkujan alue on metsäntutkimuksen käytössä oleva lähivirkistysalue, VL-2/s. 
Yleiskaavamääräyksen mukaan aluetta ei saa aidata. Ulkokäyttö on ohjattava erillisille poluille 
ja alueille. Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia.  

Imatran yleiskaava 2040 

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

Kuva 5. Neitsytniemen kartanon pihan puoleinen julkisivu. 
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3.4.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriössä 6.6.1986 vahvistettu asemakaava 647, 
kaupunginosa 73, Neitsytniemi ja kaupunginosa 33, Tainionkoski. Muutosalue on merkitty 
yleisten rakennusten korttelialueeksi, joka on varattu kunnan tarpeisiin ja jolla ympäristö 
säilytetään, Y-K/s.  

Kartta 10. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaavamuutosalueen rajaus punaisella.                                     
(Lähde: Imatran kaupunki) 

Neitsytniemen kartanorakennus on merkitty suojeltavaksi (sr-4). Kaavamerkintään sr-4 on 
sisällytetty kaavamääräys:  

”Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja 
muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai 
kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on 
rakennuksessa aikaisemmin suoritettu toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden 
yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen.” 

Kartanolle ja sen piharakennuksille ei ole määrätty rakennusoikeutta. Rakennusalat on 
määritelty nykyisten rakennusten mukaisiksi. Kerrosluku on kartanorakennuksella II ja 
piharakennuksilla I.  

Lähelle rantaa Y-K/s –korttelin eteläreunaa on osoitettu rakennusala 1-kerroksiselle 
saunarakennukselle, t-1. Saunarakennuksen rakennusoikeutta ei ole määritelty. Merkintään t-1 
on sisällytetty kaavamääräys:  

”Rakennuksen julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta ja kattomuotona harjakattoa. 
Maalaamatonta peltiä ei saa käyttää vesikaton katteena. Suuria ikkunapintoja tulee välttää. 
Rakennusten värisävyn tulee olla pääosaltaan tumma.” 
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Korttelin Y-K/s itäosaan on merkitty kaavassa rakennusala, jolle saa rakentaa II-kerroksisen 
korkeintaan 500 k-m2:n suuruisen rakennuksen. Rakennusalan yhteyteen on varattu 
pysäköintialuetta (p). Vuoksen rannalla sijaitsevan kalastuslaiturin käytössä oleva jo rakennettu 
pysäköintialue sijoittuu VL-alueelle kaavamuutosalueen koillisreunaan. Kaavamuutokseen 
sisältyvä ranta-alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). 

3.4.5 Selvitykset 

Kaavamuutostyössä käytetään mahdollisimman paljon hyväksi jo laadittuja selvityksiä, mm. 
maakuntakaavan, yleiskaavan ”Kestävä Imatra 2020” ja laadittavana olevan uuden yleiskaavan 
selvityksiä. Kaavamuutosalueelta ja ympäristöstä on laadittu aikaisemmin mm. seuraavat 
selvitykset: 

- Imatran luonnonsuojeluselvitys, Hanna Rutanen, 2000 
- Imatran luontoselvityksen päivitys, Tmi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, 2010 
- Neitsytniemen luonnonsuojelusuunnitelma, Imatran kaupunki, 2011 
- Vuoksen ranta-alueiden historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi, Ulrika Köngäs, 

2010 
 

Uusia kaavamuutosta varten tehtyjä selvityksiä ja kartoituksia:  

- Neitsytniemen kartanosta on laadittu rakennushistoriaselvitys (Korjausrakentaminen 
Vanhoo Ossoo, 18.2.2020).  

- Muutosalueelta laadittiin liito-oravakartoitus lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä 
kulkureittien osalta maaliskuussa 2020 osana uuden yleiskaavan 2040 selvityksiä 
(Ympäristötutkimus Karri Kuitunen)  

- Muutosalueella pesivistä ja havaituista lintulajeista on saatu ajankohtainen tietous 
Etelä-Karjalan lintutieteelliseltä yhdistykseltä (suojeluvastaava Juha Juuti 16.2.2020).  

- Neitsytniemen lepakkohavainnoista on saatu tieto Ympäristötutkimus Karri Kuituselta 
(syyskuu 2020) 

3.4.6 Rakennusjärjestys 

Imatran kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.6.2016 ja se on 
tullut voimaan 1.8.2016. 

3.4.7 Tonttijako- ja rekisteri 

Kaavamuutosalueelle ei ole aiemmin laadittu tonttijakoa.  

3.4.8 Pohjakartta 

Kaavamuutoksen pohjakartta täyttää MRL 54a §:n mukaiset vaatimukset. Pohjakartan laadusta 
vastaa Imatran kaupunki. 

3.4.9 Rakennuskiellot 

Asemakaavan muutosalue ei ole rakennuskiellossa. 

3.4.10 Aloitteet 

MITRA Imatran Rakennuttaja Oy on tehnyt asemakaavamuutoksesta aloitteen 20.3.2019 (nro 
3/19, osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä). Aloitteen perusteluna on 
kaavamerkintöjen ja korttelijärjestelyjen uudelleen tarkastelu, jotta kaavamerkinnät sallisivat 
sekä majoitustoiminnan että asumisen kartanorakennuksessa. Lisäksi perusteluna on 
sauna/kokousrakennuksen rakentamisen tarve. Kaavamuutos parantaisi aloitteen mukaan 
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yrittämisen edellytyksiä kartanon alueella ja mahdollistaisi kartanorakennuksen uudiskäytön. 
Kaavamuutos on hakijan mukaan Imatran kaupungin strategisten linjausten mukainen. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Asemakaavamuutoksen tarve liittyy matkailutoiminnan jatkumiseen ja sen laajentamiseen 
Neitsytniemen kartanon alueella. Asemakaavamuutoksella on merkittävää vaikutusta Imatran 
matkailun kehittymiseen ja sitä kautta kaupungin elinvoiman kasvuun. Nykyinen kartanon 
korttelin käyttötarkoitusmerkintä Y-K/s ei salli matkailupalvelujen laajentamista 
kartanorakennuksen siirryttyä yksityisomistukseen.  

Asemakaavan muutos on käynnistetty MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta (3/19), 
joka on päivätty 20.3.2019.  

4.1.1 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 10.11.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(Liite 1.) asetettiin nähtäville 11.11.2019 koko kaavaprosessin ajaksi. 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 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 mm.: 

• Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (kaupunki-infra, rakennusvalvonta, Imatran vesi) 
• Imatran seudun ympäristötoimi 
• Rakennusvalvonta 
• Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 
• Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 
• Kulttuuri-, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut 
• Imatran seudun vammaisneuvosto 
• Imatran vanhusneuvosto 
• Imatran nuorisovaltuusto 
• Imatran kotiseutuyhdistys ry 
• Imatran kaupunkikeskustat ry 
• Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys 
• Liikuntapalvelut 
• Etelä-Karjalan liitto 
• Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
• Etelä-Karjalan museo 
• Museovirasto 
• Puhelin- ja sähköyhtiöt 
• Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 
• Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 
• Muut alueen toimijat 
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4.2.2 Kaavoituksesta tiedottaminen 

Kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavan 
valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan sanomalehti 
Uutisvuoksessa ja kaupungin internet-sivuilla. Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen 
nähtävilläolosta tiedotetaan myös kirjeitse kaava-alueen ja lähialueen maanomistajia. Kaava-
aineisto on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä koko kaavaprosessin ajan Imatran 
kaupungin internetsivuilla 

 https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat .  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään suunnittelun edetessä. 

4.2.1 Valmisteluvaiheen kuuleminen 

Kaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitettiin 10.11.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asetettiin nähtäville 11.11.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma jää nähtäville koko 
valmistelun ajaksi.  

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä vuorovaikutusta varten 27.4. – 17.5.2020 Imatran 
kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla. Kaavaluonnoksesta järjestettiin etätilaisuus 
verkossa Microsoft Teams –ohjelmalla 6.5.2020 klo 15:00 – 17:00. Osallisilla oli mahdollisuus 
esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Mielipiteisiin on 
annettu vastineet selostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraportissa (Liite 4.).  

4.2.2 Ehdotusvaihe 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 23.11. – 23.12.2020 vuorovaikutusta varten. Kaavaehdotuksen 
nähtävilläolosta tieodtettiin sanomalehti Uutisvuoksessa ja kaupungin internet-sivuilla. 
Osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tuli tehdä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen 
Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 
2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki on antanut perustellut vastineet 
muistutuksiin nähtävilläoloajan päätyttyä ja vastineet on kirjattu kaavaselostuksen liitteenä 
olevaan vuorovaikutusraporttiin. Viranomaisilta on pyydetty ehdotuksesta lausunnot, vastineet 
lausuntoihin ovat vuorovaikutusraportissa. 

4.2.3 Lausunnot  

Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta on pyydetty tarvittavat lausunnot viranomaisilta ja 
sidosryhmien edustajilta. Lausunnot vastineineen on kirjattu kaavamuutoksen 
vuorovaikutusraporttiin, Liite 4. 

4.2.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksesta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 13.11.2019. Luonnosvaiheen 
viranomaistyöpalaveri pidettiin 2.9.2020. Luontoasioihin liittyen pidettiin erillinen 
viranomaistyöpalaveri 7.9.2020. Korttelialueille sijoittuvan vaahteralehdon puiden osalta 
tehtiin maastokäynti ELYn luonnonsuojeluasioista vastaavan tahon kanssa 24.9.2020. 
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 22.1.2021.  

4.2.5 Hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteella on 
tehty vähäiset tekniset tarkistukset kaavaehdotukseen. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti 

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat
mailto:kirjaamo@imatra.fi
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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. 

Tieto kaavamuutoksen hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat kirjallisesti sitä pyytäneet ja 
samalla ilmoittaneet osoitteensa. Jos saman kirjelmän on allekirjoittanut useampi henkilö, tieto 
hyväksymisestä lähetetään vain kirjelmän ensimmäiselle allekirjoittajalle (MRL 67 §).  

Asemakaavamuutoksen hyväksyy Imatran kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymispäätöksestä 
on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella:  

Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744 
70101 Kuopio 

Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu ja kaava on edennyt muutoin oletetun 
aikataulun mukaisesti, kaava saa lainvoiman n. kuukauden kuluttua valtuuston 
hyväksymispäätöksestä. 

Kaavan hyväksymisen yhteydessä MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n aloite 20.3.2019, nro 
3/19, todetaan loppuun käsitellyiksi. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavan rakenne muuttuu kaavamuutoksessa. Entinen YK/s –kortteli pienenee vastaamaan vain 
kartanon rakennuksen alueita ja piha-alueita. Kortteli esitetään palvelurakennuksen 
korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään (P/s). Muutettavassa asemakaavassa osaksi YK/s –
korttelia osoitettu Neitsytniemenkuja muuttuu katualueeksi ja kalastuslaiturin käytössä oleva 
pysäköintialue muuttuu yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). YK/s –korttelista erotettu metsäinen 
alue osoitetaan puistoksi, jolla ympäristö on säilytettävä (VP/s) ja kaavamuutosalueeseen 
sisältyvä Vuoksen ranta-alue osoitetaan lähivirkistysalueeksi, jolla niinikään ympäristö on 
säilytettävä (VL/s). Rantasaunan sijaintipaikka siirtyy hankalasti rakennettavasta rinteestä 
tasaisemmalle alueelle Neitsytniemenkujan varteen (RM/s). Kaavamuutokseen on osoitettu 
olemassa olevat yleisessä käytössä olevat kävelyreitit selkeästi kartanon korttelialueen 
ulkopuolelle.   

5.2 Aluevaraukset ja mitoitus 

P/s Palvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään 

Kartanolle ja sen talous- ja majoitusrakennuksille on varattu palvelurakennusten korttelialue, 
jolla ympäristö on säilytettävä. P/s-korttelialue on huomattavasti pienempi kuin muutettavassa 
kaavassa kartanolle osoitettu YK/s –korttelialue, jolloin yleisessä käytössä olevat kulkureitit 
jäävät korttelialueen ulkopuolelle ja yleisessä käytössä olevaa puistoaluetta jää muutettavaa 
kaavaa enemmän kartanon piha-alueen koillispuolelle. 

Kartanolle on annettu suojelumerkintä sr-13 ja rakennusala on merkitty nykyisen rakennuksen 
muotoiseksi. Vanhan saunan ja autotallirakennuksen alueelle on osoitettu talousrakennuksille 
tarkoitettu 1-kerroksinen rakennusala ja sen rakennusoikeus on 100 k-m2. 

Kalastuslaiturilla kävijöiden käytössä olevan pysäköintialueen koillispuolelle muutettavassa 
kaavassa esitetty II-kerroksisen rakennusala ja rakennusoikeus 500 k-m2 on poistettu. Samoin  
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rakennusalaan liittyvä pysäköintialuevaraus on poistettu. Rakennuksen rakennusala ja 
rakennusoikeus (500 k-m2) on siirretty kartanon P/s –korttelialueelle majoitusrakennusta 
varten (rm) paikkaan, jossa rakennus voidaan sovittaa maisemaan ja luonnonympäristöön. 
Rakentuessaan majoitusrakennus muodostuu luontevaksi osaksi kartanon pihapiirin 
rakennuskantaa, mutta peittyy hyvin puuston taakse sekä lähi- että kaukomaisemassa. 
Majoitusrakennuksen kerrosluku on 1/2kI, jolloin rakennusmassa voidaan sovittaa tarvittaessa 
rinteeseen ja minimoida maisemavaikutuksia. Kartanon jätekatokselle on varattu rakennusala 
(t) hyvän liikenneyhteyden varrelle kartanon pysäköintialueen reunaan. 

Kaikkea rakentamista P/s –korttelialueella koskee kaavamääräys: ”Alueella tehtävä 
uudisrakentamisen sekä peruskorjaus- ja muutostyöt tulee sopeuttaa muotokieleltään, 
materiaaleiltaan ja väritykseltään kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja 
maisemaan. Alueen kulku- ja huoltoreitit on toteutettava siten, että alueen 
kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Alueen puuston ja muun kasvillisuuden hoidon 
toteuttamisesta tulee olla yhteydessä kaupunginpuutarhuriin.” 

RM/s Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään 

Muutettavassa asemakaavassa oleva saunan rakennusmahdollisuus on siirretty 
Neitsytniemenkujan varteen paikkaan, jossa rakentaminen ja tieyhteyden järjestäminen 
muuttaa mahdollisimman vähän ympäristöä. Rakennusalalle on muodostettu oma korttelialue 
RM/s. Rakennusoikeus on 100 k-m2 ja kerrosluku I. Korttelissa sallitaan kokoustilojen 
rakentaminen saunan yhteyteen. Kortteli rajoittuu Neitsytniemenkujan katualueeseen, jolloin 
kulkuyhteys sauna/kokousrakennukselle on helposti järjestettävissä eikä uutta tieyhteyttä 
tarvitse rakentaa. RM/s korttelialueelle on osoitettu suojeltavat puut. RM/s –korttelialueelle on 
annettu kaavamääräys, jonka mukaan tulvavedelle alttiiden rakennusosien tulee sijaita tason 
NN+68,30 m yläpuolella. Korttelin eteläraja sijaitsee likimain 69 metrin korkeudella. 

VP/s Puisto, jolla ympäristö säilytetään 

Kartanon korttelialueen koillispuolelle jäävä metsäinen alue on merkitty puistoksi, jolla 
ympäristö on säilytettävä (VP/s). Alueen kasvillisuus kulttuurivaikutteista ja soveltuu hyvin 
monipuoliseksi puistoalueeksi kaupunkilaisten yleiseen käyttöön.   

VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään 

Vuoksen ranta-alue on merkitty lähivirkistysalueeksi, jolla ympäristö säilytettävä (VL/s). Alue 
on vaahteralehtoa. 

LP Yleinen pysäköintialue 

Kalastuslaiturin käytössä oleva pysäköintialue on merkitty yleiseksi pysäköintialueeksi. 
Pysäköintialueelle johtavan Neitsytniemenkujan alue on merkitty katualueeksi. 

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue 

Korttelialue on varattu jo rakennetulle ja käytössä olevalle jätevedenpumppaamolle.  

5.3 Rakennussuojelu 

Neitsytniemen kartano on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-13), jota koskee 
kaavamääräys: ”Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja 
muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen 
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne 
säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia 
materiaaleja. Rakennuksessa tehtävistä korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä alueellisen 
vastuumuseon lausunto.” 
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Neitsytniemen alkupäässä sijainneen portti/aitarakennelman säilyneet portinpylväät sekä 
vanhan maakellarin jäänteet VP/s –alueella on merkitty alueen osiksi, joilla sijaitsee suojeltava 
rakennelma (s-11). Rakennelmien korjaus- ja muutostöistä tulee pyytää alueellisen 
vastuumuseon lausunto. Maakellarista tulee kartoittaa lepakot ennen korjaus- ja muutostöihin 
ryhtymistä. 

5.4 Muinaisjäännökset  

Museoviraston määrittelemä muinaisjäännösalueen rajaus on merkitty kaavamuutokseen (sm). 
Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee pyytää alueellisen vastuumuseon 
lausunto. 

5.5 Luonnonympäristö 

Luonnonarvojen säilymistä puisto- ja lähivirkistysalueilla edistää /s –merkintä, jonka mukaan 
alueilla tulee ympäristö säilyttää. Kaavamuutokseen sisältyvä Vuoksen ranta-alue on merkitty 
lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo), jota koskee 
kaavamääräys: ”Alue on osa luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiin suojeltuihin luontotyyppeihin 
kuuluvaa vaahteralehtoa. Alue on osa harvinaisten tikkojen sekä muiden lehto- ja 
vanhanmetsän lintulajien sekä liito-oravien ja lepakoiden elinympäristöä. Alueella on puiden 
kaataminen, maankamaran louhiminen, kaivaminen ja täyttäminen sekä muut luonnontilaa 
muuttavat toimenpiteet kiellettyjä.” 

Korttelialueille on merkitty suojeltavat puut.  

5.6 Nimistö 

Kaavamuutosalueen nimistö säilyy ennallaan. Puistoksi muutettu entisen YK/s –korttelin osa 
(VP/s) on nimetty kaavamuutoksessa Neitsytniemenpuistoksi ja kaavamuutokseen sisältyvä 
Vuoksen ranta-alue (VL/s) on nimetty Neitsytniemenrannaksi. 

5.7 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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5.8 Asemakaavamuutoksen suhde yleiskaavaan 

Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 19.4.2004. Suunnittelualueelle on yleiskaavassa osoitettu 
rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi alueeksi, SR.  

SR-alueella on voimassa kaavamääräys: ”MRL 41 § mukaan määrätään, että alueella olevia 
rakennuksia ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua saa muuttaa siten, että niiden 
rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne turmeltuu. 
Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia.” 

Neitsytniemenkujan alue on osoitettu yleiskaavassa metsäntutkimuksen käytössä olevaksi 
lähivirkistysalue, VL-2/s. Yleiskaavamääräyksen mukaan aluetta ei saa aidata. Ulkoilukäyttö on 
ohjattava erillisille poluille ja alueille. Toimenpiteet yleiskaavan VL-2/s -alueella ovat 
luvanvaraisia. 

Asemakaavan muutoksessa osoitetut merkinnät tarkentavat yleiskaavan merkintöjen sisältöä ja 
noudattavat yleiskaavan tavoitteita alueen yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. 

6  ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Kaavamuutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat positiivisia. Kartano pihapiireineen 
erotetaan selkeästi yleisistä puisto- ja virkistysalueista. Alueellisten virkistysyhteyksien 
jatkuminen katkeamattomana taataan osoittamalla kaupunkilaisten käytössä olevat 
virkistysreitit puisto- ja virkistysalueille. Neitsytniemenkujan alue osoitetaan kaduksi, mutta 
varsinaisesti uusia katuyhteyksiä ei osoiteta. 

Rakennettu ympäristö säilyy pääosin ennallaan. Kartanon pihapiirin 
lisärakentamismahdollisuus on siirretty puistoalueelta kartanon olemassa olevien 
talousrakennusten jatkeeksi muutosalueen lounaisosaan puuston suojaan vähemmän näkyvälle 
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paikalle. Kaavamerkinnät ja -määräykset ohjaavat kartanorakennuksen sekä talous- ja 
majoitusrakennusten sopeutumista ympäristöön ja maisemaan. Vaikutukset rakennettuun 
ympäristöön ja maisemaan eivät ole merkittäviä. 

6.2 Vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilymiseen 

Asemakaavan vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilymiseen ovat 
positiiviset. Asemakaavamerkinnät on laadittu siten, että ne toteuttavat sekä maakuntakaavassa 
että yleiskaavassa alueelle esitettyjä suojelutavoitteita. 

Tornansaaren teollisuusalueen, Neitsytniemen kartanon ja Niskalammen asuntoalueen 
valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) arvojen, kohteen 
alueellisen monimuotoisuuden sekä ajallisen kerroksellisuuden säilyminen turvataan 
asemakaavamuutoksessa kaavamerkinnöin ja –määräyksin. 

Myös alueen kulttuurihistoriallisia vaikutteita omaava kasvillisuuden säilyminen turvataan 
kaavamerkinnöin ja –määräyksin. 

6.3 Vaikutukset luonnonympäristöön 

Luontoarvot on otettu huomioon kaavamuutoksessa. Kartanon korttelialueen pienentäminen ja 
/s –merkinnän osoittaminen puisto/virkistysalueille edistävät kulttuurivaikutteisen 
kasvillisuuden ja jalopuulehdon säilymistä. Lintulajien, liito-oravien ja lepakoiden 
elinympäristön säilyminen taataan luo-merkinnällä ja siihen liittyvillä kaavamääräyksillä. 
Kaavamuutokseen sisältyvän Vuoksen ranta-alueen vaahteralehdon ja muiden luontoarvojen 
säilymistä edistää muutettavaan kaavaan verraten saunarakennuksen 
rakentamismahdollisuuden siirtäminen Neitsytniemenkujan varteen, jolloin maastoa ei tarvitse 
muokata rakentamista ja kulkuyhteyksiä varten. Saunan rakentamispaikalle kortteliin RM/s 
sekä P/s –korttelin rm-rakennusalalle on merkitty suojeltavat puut. 

Kartanoa ympäröivän puuston merkitseminen VP/s-alueeksi sekä ranta-alueen merkitseminen 
VL/s- ja luo-alueeksi säilyttää liito-oravien ja lepakoiden kulkureitit Neitsytniemestä 
ympäröiviin metsiin. 

6.4 Vaikutukset Vuoksen maisemaan 

Kartanorakennus sijaitsee n. 12-13 metriä Vuoksen rantaa korkeammalla puuston suojassa. 
Rakennus ei juurikaan näy maisemassa, etenkin kesällä lehtipuut peittävät rakennuksen miltei 
näkyvistä. Kartanon piha-alueelta ei myöskään näy Vuoksen suuntaan. Rantatörmän puustoon 
voidaan avata näkemäsektoreita, jolloin kartano pääsee maisemassa paremmin esiin. 

Vanhan Tainionkosken uoman kohdalle n. 14-15 metrin korkeudelle uoman rannasta mitattuna 
sijoittuu rakennusala, jolle saadaan rakentaa uudisrakennuksia majoituskäyttöön. 
Kaavamuutoksessa määrätty rakennusten korkein kerrosluku on 1/2I, jolloin rakennukset 
voidaan toteuttaa rinneratkaisuna maastoa mukaillen. Rakennusalan kohdalla vanhan uoman 
jyrkässä rinteessä puusto on tiheää, seassa vanhoja näkymiä peittäviä kuusia. Rakennusala 
sijoittuu vastapäätä Tornansaarta, jossa ei ole yleiseen käyttöön tarkoitettuja polkuja tai 
retkeilyalueita, saaren rakennukset ovat voimalaitos- ja liikekäytössä ja niiden piha-alueilla on 
yleinen oleskelu kielletty. Neitsytniemen uudisrakennukset tulevat pilkottamaan puuston seasta 
viistosti vastarannalle kaupunkilaisten käytössä olevalle n. 300 metrin päässä rakennuksista 
olevalle kalastuspaikalle ja pysäköintialueelle. Maisemassa tällä kohden hallitsevana ovat 
voimalaitoksen rakennelmat ja rakennukset ja itse Vuoksi ja sen virtaus. Neitsytniemen 
uudisrakennukset sulautuvat osittain voimalaitoksen taakse kauemmaksi maisemaan. 
Sopeutumista maisemaan ohjaa rm-alueelle annettu kaavamääräys: ”Rakennusten on 
sopeuduttava maisemaan ja maastonmuotoihin. Julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta ja 
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rakennusten värisävyn tulee olla pääosaltaan tumma. Vesikaton katteen värityksen tulee olla 
tumma.” 

Uusi sauna/kokousrakennus tulee sijoittumaan vuonna 1955 rakennetun vanhan saunan vielä 
näkyvissä olevien perustusten tuntumaan tasaiselle alueelle alimmillaan n. 25 – 30 metrin 
päähän Vuoksen rantaviivasta. Rakennus tulee näkymään Vuokselle. Näkymiä peittää osittain 
kaavamerkinnöin säilytettävä vaahtera/lehtometsä. Muutettavassa kaavassa saunarakennuksen 
rakennusala sijaitsee jyrkässä rinteessä, jossa rakentaminen vaatisi rinteen osittaista 
tasoittamista, maankamaran muokkaamista/kaivamista ja samalla puuston häviämistä laajalta 
alalta. Kaavamuutoksen mukaiselle paikalle osoitettuna saunarakennuksen toteuttaminen 
säästää ympäröivää arvokasta metsikköä eikä aiheuta maisemassa näkyvää muutosta. 
Kaavamääräyksen mukaisesti julkisivuiltaan  tummana ja puupintaisena sekä katteeltaan 
tummana toteutettuna rakennuksen julkisivut eivät näy häiritsevästi maisemassa. 

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Vuoksen maisemaan. 

 Kuva 6. Neitsytniemen rakennusten sijoittuminen Vuoksen vastarannalta päin katsottuna. 

6.5 Vaikutukset Imatran kaupungin matkailuun ja elinvoimaan 

Matkailu- ja majoitustoiminnan mahdollistamisella Neitsytniemen kartanossa ja sen alueella on 
merkittävä positiivinen vaikutus Imatran matkailun vetovoimaan ja kaupungin elinvoimaan 
yleensä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta kartanorakennuksesta muodostuu 
kaavamuutoksen ja kartanorakennuksen peruskorjaamisen myötä mielenkiintoinen 
matkailukohde Imatran muiden matkailukohteiden rinnalle. Sijainti lähellä Vuoksen rantaa 
lisää omalta osaltaan kohteen houkuttelevuutta. 

6.6 Vaikutukset virkistykseen 

Alueelliset virkistysalueyhteydet säilyvät katkeamattomina kaavamuutoksessa. Kartanon 
korttelialuetta on pienennetty muutettavaan asemakaavaan verraten siten, että yleiseen 
käyttöön tarkoitetut olemassa olevat virkistysreitit on pystytty osoittamaan yleisille alueille 
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puistoon ja lähivirkistysalueelle. Vaikutukset kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksiin ovat 
positiiviset. 

6.7 Vaikutukset liikenteeseen 

Vaikutuksia liikenteeseen ei juurikaan ole. Kartanorakennukseen ja kortteliin rakennettaviin 
majoitusrakennuksiin arvioidaan yhteensä rakennettavan 10 lomahuonetta/huoneistoa. 
Pysäköintipaikat mahtuvat kartanon alueelle.  

 

 

 

 

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Jos kaavamuutoksesta ei valiteta, muutos saa lainvoiman noin kuukauden kuluttua 
kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä. Kaavamuutoksen toteuttaminen voi alkaa heti 
kun kaava on saanut lainvoiman. 

7.2 Toteutuksen seuranta 

Toteutusta seuraavat Imatran kaupunki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä 
museoviranomainen. 
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Kaavaselostukseen on tehty vähäiset tekniset päivitykset kaavaehdotuksen nähtävilläolon 
jälkeen 27.1.2021. 
 
 


