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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) 11.11.2019 

Kaupunginosa 73, Neitsytniemi              päiv. 24.4.2020, 11.11.2020, 27.1.2021
  
Kortteli 8 tontti 1, Neitsytniemenkuja 12 

Neitsytniemen asemakaavamuutos 1103 

Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. (Lähde: Imatran kaupunki) 

Suunnittelukohde    

Suunnittelualue sijaitsee Imatran kaupungin 73. kaupunginosassa (Neitsytniemi) osoitteessa 
Neitsytniemenkuja 12. Asemakaavan muutosalue käsittää Neitsytniemen kartanon piha-alueineen 
ja sisääntuloteineen sekä metsäiset alueet korttelin itäosassa ja Vuoksen ranta-alueella. 
Muutosalueeseen sisältyy myös Neitsytniemen kärjessä sijaitsevan kalastuslaiturin käytössä 
olevan yleisen pysäköintialueen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 3,2 ha.  

Tavoitteet 

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.  

Asemakaavamuutoksessa otetaan huomioon myös Neitsytniemen kartanon alueen kasvillisuus ja  
muut merkittävät  luontoarvot. Kaavamuutokseen osoitetaan myös alueelliset virkistysyhteydet 
kaupunkilaisten käyttöön. Tärkeänä tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset ympäröivään 
yhdyskuntarakenteeseen ja Vuoksen maisemaan.  

Suunnittelun lähtökohdat ja selvitykset 

Aloite 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran Rakennuttaja Oy MITRAn aloitteesta, joka on 
päivätty 20.3.2019 (nro 3/19).  MITRA on esittänyt aloitteen perusteluna, että kaavamuutos 
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parantaa yrittämisen edellytyksiä Imatran kaupungissa ja mahdollistaa arvorakennuksen 
uudiskäytön. Aloite on osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. 

Kuva 1. Suunnittelualue ilmakuvalla. (Lähde: MML) 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee Neitsytniemen kartanorakennus talousrakennuksineen. 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 eteläpihalla on ollut muotopuutarha, jonka hahmo on vielä selkeästi 
erotettavissa vaikka istutukset ovat hävinneet. 

Pihapiiriin sijoittuu 1970-luvulla rakennettu kookas yksikerroksinen autotalli/varastorakennus, 
jonka päädyssä on pieni asunto. Kartanon pihapiirissä sijaitsevat myös vanha liiteri ja vanha 
saunarakennus. Saunarakennus on hirsirakenteinen ja osa hirsikerroksista on lahoja. Lähellä 
rantaa on vielä nähtävissä toisen saunan perustukset. Korttelin itäosassa on vanhan 
tallirakennuksen perustukset vielä löydettävissä.  

Luonnonympäristö 

Kartanorakennuksen piha-alueen ja sen ympäristön kulttuurivaikutteinen puusto on iäkästä ja 
osin huonokuntoista. Pihapiirin puusto on korkeaa haapaa, kuusta, rauduskoivua, vaahteraa ja 
tammea. Neitsytniemenkujan varressa kasvaa muutama villiintynyt omenapuu. Kartanon 
lounaispuolella on vielä selkeästi erotettavissa vanha muotopuutarha. 

Kaavamuutosalueeseen kuuluva Vuoksen ranta-alue on kasvillisuudeltaan kulttuurivaikutteista 
rantalehtoa ja jalopuumetsikköä pääpuulajinaan vaahtera. Rantalehdolla on merkitystä lintujen 
pesimäympäristönä. 

Kaavamuutosalue rajautuu Tainionkosken vanhan koskiuoman jyrkkiin ja pusikkoisiin rantoihin. 
Rannan rinteiden puusto kaavamuutosalueen luoteispuolella on korkeaa sekametsää muuttuen 
pohjoista kohden kuusivaltaiseksi. Rantapuusto on liito-oravan lisääntymis- ja levähdysaluetta. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö 

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. 

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

Kuva 2. Neitsytniemen kartanon sisäänkäyntijulkisivu lokakuussa 2019. (©Imatran kaupunki) 

Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueelle sijoittuu Neitsytniemen kartanon kiinteä muinaisjäännös (1000017470), 
historiallinen asuinpaikka. Alueella on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2010 (Imatra, 
Vuoksen ranta-alueiden historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi 27.9. – 8.10.2010; Ulrika 
Köngäs). 

Neitsytniemen kartano perustettiin vuonna 1672 vapaaherra Ungern Sternbergin lahjoitustilalle. 
Neitsytniemi oli Siitolan säterin päätila. Reduktion jälkeen kartanosta tehtiin Majurin 
komppanian päällikön virkatalo. Vuodesta 1761 tilaa hallitsi Zilliacus-suku vuoteen 1887 saakka. 
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Vuonna 1889 tilan osti tehtailija Edvard von Nottbeck, jonka aikana nykyinen päärakennus 
rakennettiin. 

Vuoden 2010 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 3. Neitsytniemen kartanon muinaisjäännösalueen rajaus. (Lähde: Museovirasto) 

Kartta 4. 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) 

Pohjavesialueet 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 
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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. 

Radon 

Kaavamuutosalue ei kuulu korkean tai kohonneen radontason alueelle. Radonriskit tulee 
kuitenkin ottaa huomioon rakentamisessa. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaavamuutosalue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. Tällä hetkellä kartanorakennuksessa 
on kaasulämmitys. Maakaasujohto kulkee Neitsytniemenkujan varressa.  

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.  

Kuva 3. Neitsytniemen kartanon Vuoksen puoleinen julkisivu lokakuussa 2019. (©Imatran kaupunki) 

Suunnittelutilanne 

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.: 

- 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. 
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- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
varmistetaan muutoin.  

 

 

 

 

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 yleisesti nähtävillä 5.4. – 10.5.2020. 
Lähtökohtana 2. vaihemaakuntakaavassa on monta kuntaa koskevan jätevedenpuhdistamon 
toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen Lappeenrannan alueella. 

Kartta 5. 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.  

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 
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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. 

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 
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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. 

Yleiskaava 

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

Kartta 6. Ote Kestävä Imatra 2020 –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.” 
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Neitsytniemenkujan alue on osoitettu yleiskaava metsäntutkimuksen käytössä olevaksi 
lähivirkistysalue, VL-2/s. Yleiskaavamääräyksen mukaan aluetta ei saa aidata. Ulkoilukäyttö on 
ohjattava erillisille poluille ja alueille. Toimenpiteet VL-2/s -alueella ovat luvanvaraisia.  

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 ympäristöministeriössä 6.6.1986 vahvistettu Imatran 
kaupunginosa 73, Neitsytniemi ja kaupunginosa 33, Tainionkoski asemakaava nro 647. 
Muutosalue on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi, joka on varattu kunnan tarpeisiin 
ja jolla ympäristö säilytetään YK/s ja virkistysalueeksi VL. Neitsytniemenkujan varteen on varattu 
korttelialue yhdyskuntatekniselle huollolle (ET). 

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 eteläreunaan on osoitettu rakennusala 1-kerroksiselle 
saunarakennukselle, t-1. 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.” 

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). 
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Vuoksen rannalla sijaitsevan kalastuslaiturin käytössä oleva jo rakennettu pysäköintialue sijoittuu 
VL-alueelle kaavamuutosalueen koillisreunaan. 

Kartta 7. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaavamuutosalueen rajaus punaisella.                                     
(Lähde: Imatran kaupunki) 

Rakennusjärjestys 

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

Pohjakartta 

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

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 mm. seuraavat selvitykset: 

- Imatran luonnonsuojeluselvitys, Hanna Rutanen, 2000 
- Imatran luontoselvityksen päivitys, Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, 2010 
- Neitsytniemen luonnonsuojelusuunnitelma, Imatran kaupunki, 2011 
- Vuoksen ranta-alueiden historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi, Ulrika Köngäs, 2010 
- Neitsytniemen kartanon rakennushistoriaselvitys, Korjausrakentaminen Vanhoo Ossoo, 2020 

 
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. Muutosalueella pesivistä ja havaituista lintulajeista on saatu ajankohtainen tietous 
Etelä-Karjalan lintutieteelliseltä yhdistykseltä (Neitsytniemen linnut yhteenveto 2010-2020, Juha 
Juuti 16.2.2020). Alueella esiintyvistä lepakoista on tehty arvio vuosina 2015-2019 tehtyjen 
havaintojen perusteella (Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, syyskuu 2020). 



 
 
 
IMATRAN KAUPUNKI        Liite 1. 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaupunkisuunnittelu 

11 

 

Vaikutusten arviointi 

Koko kaavamuutostyön ajan arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, 
kulttuuriympäristöön ja –maisemaan, luontoon, virkistykseen sekä Imatran kaupungin 
matkailuun ja elinvoimaan. Vaikutusten arvioinnit liitetään kaavaprosessiin sisältyvinä 
kaavaselsotukseen, erillisiä vaikutusten arviointeja ei laadita. 

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 (kaupunkisuunnittelu, 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 

• Imatran Lämpö Oy 

• Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 

• Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

• Muut alueen toimijat 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Kaavoituksesta tiedottaminen 

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

Valmisteluvaihe 

Vireilletulosta ilmoitettiin 10.11.2019.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin 
nähtäville 11.11. – 10.12.2019 väliseksi ajaksi lausuntoja varten. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta saatiin lausunnot Museovirastolta, Etelä-Karjalan museolta ja Kaakkois-
Suomen ELY-keskukselta. Lausuntoihin on vastattu vuorovaikutusraportissa, joka on 
kaavaselostuksen liittenä 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko valmistelun 
ajaksi ja sitä täsmennetään ja päivitetään kaavasuunnittelun kuluessa.  
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Asemakaavan muutosluonnos asetettiin nähtäville 27.4. – 17.5.2020. Osalliset saivat esittää 
mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Palautteet 
kaavaluonnoksesta pyydettiin  lähettämään nähtävilläoloajan loppuun mennessä Imatran 
kaupungin asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi.  
Kaupunki on antanut perustellun vastineen mielipiteisiin kaavaselostuksen liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa.   

Ehdotusvaihe 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteella 
laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetetiin kaupunkikehityslautakunnan hyväksymisen 
jälkeen nähtäville vuorovaikutusta varten 30 päivän ajaksi 23.11. – 23.12.2020. Osallisilla oli 
oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Mahdolliset 
muistutukset kaavaehdotusta vastaan oli tehtävä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen Imatran 
kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 
Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki on antanut perustellut vastineet muistutuksiin. 
Viranomaisilta on pyydetty ehdotuksesta lausunnot. 

Hyväksyminen 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteella tehtiin 
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. 

Kaava pyritään toimittamaan Imatran kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi helmikuussa 
2021. 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. 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksesta on pidetty tarvittavat viranomaisneuvottelut ja kaavamuutoksesta on pyydetty 
lausunnot viranomaisilta sen luonnos- ja ehdotusvaiheissa. 

  

mailto:kirjaamo@imatra.fi
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Kaavoituksen alustava aikataulu 

VIREILLETULO ja OAS, marraskuu 2019 

LUONNOSVAIHE, huhti – toukokuu 2020  

(LUONTOSELVITYKSET kesä – syyskuu 2020) 

EHDOTUSVAIHE,  marras – joulukuu 2020 

HYVÄKSYMISVAIHE, helmikuu 2021  

 

Yhteystiedot 

Kaavaprosessista saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä: 

 

Imatran kaupunki 

Kaija Maunula, kaavoitusarkkitehti  
Virastokatu 2, 55100 Imatra 
puh 020 617 4460 
kaija.maunula@imatra.fi  
 
Timo Könönen, kaavoitusinsinööri 
Virastokatu 2, 55100 Imatra 
puh 020 617 4425 
timo.kononen@imatra.fi   
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