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1. TIIVISTELMÄ 

Asemakaavamuutos koskee korttelia 8 (Neitsytniemen kartano ja sitä ympäröivät piha- ja met-
säalueet). Asemakaavamuutokseen sisältyy myös kartanolle johtava Neitsytniemenkuja ja osa 
Vuoksen ranta-aluetta. 
 
Tavoitteena on muuttaa korttelin 8 ja Vuoksen ranta-alueen asemakaavaa siten, että asemakaava 
mahdollistaa sekä matkailu- että siihen liittyvät majoitus-, asumis- ja virkistystoiminnot kortte-
lin alueella. Tärkeänä tavoitteena on määritellä Neitsytniemen kartanorakennukselle ja piha-
alueelle suojelu- ja kehittämismerkinnät. Tavoitteena on myös osoittaa rakennusala ja rakennus-
oikeus 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. 3,04 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 ta-
holle, 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. 
 

2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

Aloite 20.3.2019, nro 3/19 

Vireilletulo 10.11.2019 

OAS nähtäville, lausunnot ja mielipiteet 11.11. – 10.12.2019 

Kaavaluonnos nähtävillä,  
esittely etätilaisuutena Teamissa 6.5.2020 

27.4. – 17.5.2020 

Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt 17.11.2020 § 96 

Kaavaehdotus nähtävillä, 
esittely etätilaisuutena Teamsissa 8.12.2020 

23.11. – 23.12.2020 

Kaupunginhallitus hyväksynyt 1.2.2021 § 26 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.2.2021 § 13 

Lainvoimainen 26.3.2021 
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3. SIDOSRYHMÄNEUVOTTELUT  

Pvm Palaute 
25.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.12.2019 
 
 

Kaupungin sisäinen sidosryhmäpalaveri (kaavoitus, mittaus, rakennusvalvonta, 
Imatran vesi) 
- erilliset korttelialueet kartanolle ja rantasaunalle, kartanoon kuuluva kasvilli-

suus rajataan mukaan kartanon korttelialueeseen 
- Neitsyniemenkuja katualueeksi, pysäköintialue mukaan kaavamuutokseen 
- VL/VP –alueet määritellään kaavamuutokseen siten, että virkistys/kävelypolut 

sijoittuvat yleisille alueille ja säilyvät yleisessä käytössä 
- Neitsyniemenkujan vanhan porttirakennelman jäljellä oleville kivipaaseille sr-

merkintä 
 

Kaavoitusarkkit. Maunula / kaupunginins. Pekkanen, Imatran kpki 
- Neitsyniemenkuja voidaan muuttaa asemakaavakaduksi pysäköintialueelle 

saakka 
 

7.11.2019 ja 
12.11.2019 

Kaavoitusarkkit. Maunula / verkostoins. Saastamoinen (s-posti), Imatran vesi 
- Neitsytniemenkuja 12: liittymiskohta tontin rajalla sopimuksen mukaan, kaava-

muutosalueella olevat vesijohto ja jätevesiviemäri ovat kiinteistön omistamia 
- Neitsytniemenkujan poikki kulkee Imatran Veden vesijohto, jätevesiviemäri ja 

käytöstä poistettu jätevesiviemäri, nykyisessä asemakaavassa näille on merkitty 
johtorasite 

- nykyisellään kaavamuutosalueelle tulee 63 M 1969 vesijohto, putken pituus run-
koputkesta 250 V 1957 kaavamuutosalueen rajalle (tontin rajalle) on noin 285 m 
-> mikäli vedenkäyttö tulee muuttumaan ts. kasvamaan oleellisesti, täytynee 63 
M vesijohdon riittävyyttä tarkastella uudelleen 

- varauduttava siihen, että uuden saunan jätevedet joudutaan pumppaamaan 
kiinteistökohtaisella pumppaamolla 

- putkilinjat pyritään sijoittamaan katualueelle, joten uusien rakennuksien raken-
tuessa myös johtolinjat suunnitellaan uudestaan 

 

4. VIRANOMAISNEUVOTTELUT 

Pvm Palaute 

13.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu  
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 
- jalopuulehdon suojeluarvot ja linnuston merkittävyys otettava huomioon 
- luonnonsuojelusuunnitelmassa on todettu, että saunarakennus ei uhkaa luonto-

arvoja, jos rakennetaan luonnonsuojelusuunnitelmassa osoitetulle paikalle (si-
jaitsee suunnittelualueen ulkopuolella) 

- vanhan saunan perustukset sijaitsevat jalopuumetsikössä, joka on luonnonsuo-
jelulain mukainen metsätyyppi, luontotyyppirajaus tulee selvittää, jos alueelle 
aiotaan rakentaa 

- liito-oravan ja valkoselkätikan esiintyminen alueella tulee selvittää 
- selvityksiä on tarpeen tehdä, jos jotakin muutetaan 
- RKY-alueen arvot otettava huomioon 
- vanhojen rakennusten energiatehokkuudesta voidaan tinkiä, palomääräyksistä 

ei 
- ranta-alue on syytä ottaa kaavaan mukaan yleisen virkistysreitin merkitse-

miseksi 
- kaavassa voi määrätä polun luonteen ja leveyden sekä määrätä olemassa olevan 

puuston huomioimisesta 
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2.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etelä-Karjalan museo: 
- uudisrakennuksen osalta maisema-analyysi on tarpeen laatia 
- rakennushistorian osalta mietittävä suojelumääräykset ja laatia rakennushisto-

riaselvitys, myös puutarhan osalta 
Imatran kaupunki: 
- kartanolla uusi yrittäjä, jolla tahtoa ja innostusta peruskorjata, säilyttää ja kehit-

tää kartanoa 
- korttelirajaus mietitään tarkkaan, yleiset virkistyspolut merkitään puisto/virkis-

tysalueille 
- alueen kasvillisuus kulttuurivaikutteista 
- kartanon uudella omistajalla tarkoitus rakentaa sauna/kokousrakennus vanhan 

saunarakennuksen näkyvissä olevien perustusten tuntumaan vanhoja perustuk-
sia hyödyntäen 

- tavoitteena uudisrakennus majoitukselle korttelin pohjoiskulmaan 
- alueella näkyvissä vanha kartanon muotopuutarha 
- olemassa olevat polut ja kulku niemen ympäri säilytetään yleisessä käytössä 

 
Luonnosvaiheen viranomaistyöpalaveri 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 
- kulttuurihistoriaselvitys on hyvin laadittu 
- vanhan saunan ja autotallirakennuksen rakennusalan voisi yhdistää laajem-

maksi, mahdollistaisi uudisrakentamisen suunnittelun tarpeiden mukaiseksi, 
vältyttäisiin esim. poikkeamislupamenettelyltä 

- uuden majoitusrakennuksen rakennusalalla saattaa olla luontoarvoja (jalopuu-
metsikkö) 

- vanhan saunan perustusten kohdalla on jalopuumetsikköä, alue tulee inven-
toida ja selvittää, kuinka paljon arvokasta puustoa mahdollisesti tuhoutuisi, sa-
moin uudisrakentamisen alueiden osalta  

- lepakoiden osalta luontoarvot vaativat tarkentamista 
- kaavaselostukseen tulee liittää luonnonsuojelusuunnitelman kartat 

Etelä-Karjalan museo: 
- muinaisjäännösalue on huomioitu kaavaluonnoksessa asianmukaisesti 
- kaava-alueella on voinut säilyä vanhoja rakenteita, vuoden 2010 arkeologisessa 

inventoinnissa ei ole kaivettu koekuoppia 
- uusien rakennusten alueen osalta on selvitettävä mahdolliset muinaisjäännökset 
- jos vanha sauna suojellaan, rakennus jouduttaisiin rakentamaan lähes koko-

naan uusiksi, joka ei palvele ketään 
- saunan kaavaluonnoksessa osoitettu pieni rakennusala ei ole tarkoituksenmu-

kainen, joten rakennusalan laajentaminen autotallirakennuksen yhteyteen on 
tarkoituksenmukaista 

- muinaisjäännösalueen rajaus on tarkennettu Museoviraston aineistoon, tulee 
tarkentaa myös kaavamuutokseen 

Imatran kaupunki: 
- uuden saunan sijoittelussa otetaan luonto huomioon siten, että mahdollisim-

man vähän joudutaan kaatamaan olemassa olevaa puustoa 
- uuden saunan/kokousrakennuksen paikka on valittu siten, että se tuhoaa puus-

toa/maastoa merkittävästi vähemmän kuin muutettavassa kaavassa esitetyllä 
saunan rakennuspaikalla 

- vanhan saunan ja autotallirakennuksen rakennusalan laajentaminen asianmu-
kaista 

- kaavamuutosalueen pohjoisosaan esitetty uudisrakentamisen rakennusala on 
siirretty pois muutettavan kaavan mukaisesta sijainnista keskellä kartanoa ym-
päröivää metsikköä, joka nyt on esitetty puistoksi yleiseen käyttöön 

- luonnonsuojeluasioista sovitaan pidettäväksi erillinen neuvottelu 7.9.2020, tar-
vittaessa järjestetään erillinen maastokäynti ELYn luonnonsuojeluasioista vas-
taavan tahon kanssa 
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22.1.2020 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 
- merkintä ”1 as” puuttuu kaavakartasta, lisättävä 
- saunan siirto Neitsytniemenkujan luonnon kannalta hyvä, paikka on tutkittu 

maastossa ja todettu sopivaksi, paikka myös liikuntarajoitteisten kannalta hyvä 
- kaava-asiakirjoja ei tarvitse lähettää enää elyyn kommenteille ennen hyväksy-

miskäsittelyä 
- kaavaratkaisu hyvä kompromissi 
Etelä-Karjalan museo: 
- muinaismuistoalueen rajausta on vielä tarkistettu museon toimesta, uusi rajaus 

piakkoin nettisivuilla, hyvä korjata vielä kaavakarttaan 
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5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAATU PALAUTE JA 
VASTINEET 

Pvm Palautteen antaja 
Palaute 

Vastine 

19.11.2019 Museovirasto 
Suunnittelualueella sijaitsee muinaismuistolain 
(295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, Neit-
sytniemen historiallisen ajan asuinpaikka, kartano 
(muinaisjäännösrekisterin kohdenumero 1000017470,  
www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000017470).  
 
Vuonna 2010 tehdyssä inventoinnissa (Ulrika Köngäs, 
Imatra Vuoksen ranta-alueiden historiallisen ajan 
muinaisjäännösinventointi) todettiin, että paikalta ei 
havaittu maan päälle erottuvia kartanon varhaisvai-
heisiin liitettäviä rakenteita, mutta on mahdollista, 
että paikalla on voinut säilyä arkeologisesti mielen-
kiintoisia jäänteitä. Kaavoituksen yhteydessä tulee sel-
vittää, onko kaavassa suunnitelluilla uusilla rakennus-
paikoilla säilynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä (mui-
naismuistolain rauhoittamia kerroksia tai rakenteita). 
Työ voidaan tehdä tarkkuusinventointina tai koekai-
vauksena, esim. tekemällä rakennettavaksi suunnitel-
luille alueelle koekuoppia tai koekaivantoja kaivinko-
neella arkeologin valvonnassa. 
 
 
 
 
 
 
 
Arkeologisia tutkimuksia tekevät useat toimijat, joilta 
voi pyytää tarjouksia tutkimuksista. Toimijoiden yh-
teystiedot ovat saatavilla Museoviraston Arkeologinen 
kulttuuriperintö –verkkosivuilta, ks. Arkeologisten 
kenttätöiden tilaaminen  
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriympa-
risto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-
kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoi-
den-tilaaminen  
 
Museoviraston laatimia Suomen arkeologisten kenttä-
töiden laatuohjeita tulee käyttää kenttätöiden toteut-
tamiseen ja raportointiin, ks. Museoviraston verkkosi-
vut  
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriympa-
risto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-
kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoi-
den-laatuohjeet  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kaavamuutokseen tullaan 
osoittamaan yksi uusi raken-
nuspaikka, joka tulee sijoittu-
maan Museoviraston määrit-
telemän Neitsytniemen histo-
riallisen asuinpaikan muinais-
jäännösalueen rajauksen ulko-
puolelle alueelle, jolla ei ole si-
jainnut kartanon sivuraken-
nuksia tai torppia. Uusi raken-
nuspaikka tulee ko. aluera-
jauksesta pohjoiseen Vuoksen 
vanhan uoman rinteen ja vir-
kistysreitin (polun) väliselle 
alueelle. Kartanon kaksi torp-
paa ovat sijainneet päinvastai-
sella suunnalla kartanosta ete-
lään. Tarkkuusinventointia ei 
ole tarpeen tehdä tätä kaava-
muutostyötä varten. 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-laatuohjeet
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-laatuohjeet
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-laatuohjeet
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-laatuohjeet
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Valvonnan tekijän tulee pyytää tutkimuksiin tutki-
muslupa Museovirastolta, ks. 
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriympa-
risto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-
kulttuuriperinnon-tutkimus/muinaisjaannosten-tutki-
musluvat   
 

Merkitään tiedoksi. 

25.11.2019 Etelä-Karjalan museo 
Etelä-Karjalan museo totesi 12.11.2019 pidetyssä aloi-
tusvaiheen viranomaisneuvottelussa, että rakennetun 
kulttuuriympäristön selvitykset suunnittelualueen ja 
suojelumääräysten kehittämisen pohjaksi eivät ole 
riittäviä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei ole raken-
netun kulttuuriympäristön selvityksiä. Tällaisena sel-
vityksenä on hyvä kaava-aineistossa mainita esimer-
kiksi RKY-inventointi. 
Musseo katsoo suunnittelualueen ominaisluonteen ja 
asemakaavamuutoksen tavoitteen tueksi pihapiiristä 
ja rakennuksista laadittavan rakennushistoriallisen 
selvityksen antavan kattavaa ja asianmukaista tietoa 
alueen kehittämistä, suojelumääräyksiä ja mahdolli-
sesti restaurointitoimia sekä muita alueella ja raken-
nuksissa tehtäviä muutostöitä silmällä pitäen. 
 
Lisäksi museo katsoo, että uudisrakentamista alueelle 
suunniteltaessa tulee laatia maisema-analyysi, missä 
rakentamisen vaikutukset ympäröivään maisemaan 
havainnollistetaan selkeästi. 
 
 
Etelä-Karjalan museolla ei ole muuta huomautettavaa 
Neitsytniemen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
Neitsytniemen rakennushisto-
riaselvitys on laadittu ja se on 
valmistunut helmikuussa 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maisematarkastelut ja maise-
mavaikutukset tutkitaan 
osana kaavoitusprosessia ja 
esitetään kaavaselostuksessa. 
 
 
Merkitään tiedoksi. 

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Luonnonarvot 
Imatran kaupunki on teettänyt Neitsytniemen alueelle 
luonnonsuojelusuunnitelman vuonna 2011. Suunnitel-
man tärkeäksi tavoitteeksi on kuvattu ulkoilun ja yri-
tystoiminnan yhteensovittaminen luonnon kannalta 
arvokkaalle alueelle. Neitsytniemen kartanon ranta-
törmien alueella on Kaakkois-Suomen ympäristökes-
kuksen vuonna 2005 tekemissä inventoinneissa to-
dettu olevan luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiin suo-
jeltuihin luontotyyppeihin kuuluvaa jalopuumetsää, 
vaahteralehtoa. Luontotyypin rajaus on osoitettu em.  
Neitsytniemen luonnonsuojelusuunnitelmassa luon-
nonsuojelualueeksi. Neitsytniemen alueen luonnon-
suojelusuunnitelma on hyvä pohja alueen suunnitte-
lulle ja asemakaavamuutokselle.  
 
Paremman suunnittelukokonaisuuden saavutta-
miseksi kaavamuutokseen tulisi sisällyttää myös 

 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko. ranta-alueet sisällytetään 
kaavamuutokseen. 

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/muinaisjaannosten-tutkimusluvat
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/muinaisjaannosten-tutkimusluvat
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/muinaisjaannosten-tutkimusluvat
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/muinaisjaannosten-tutkimusluvat
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Neitsytniemen ranta-alueet, joiden osalta asemakaa-
vaa olisi luonnonsuojelusuunnitelman pohjalta tar-
peen tarkistaa. 
 
Alueella eri vuosina tehtyjen luontoselvitysten mu-
kaan rantalehdon kasvillisuus ja linnusto ovat moni-
puolisia. Alue on uhanalaisen valkoselkätikan sään-
nöllistä elinaluetta ja siellä on vuoden 2005 liito-ora-
vaselvityksessä todettu liito-oravan elinpiiri.  
 
Vuoden 2010 luontoselvityksessä liito-oravaa ei ha-
vaittu, mutta selvityksen ajankohta oli liito-oravan ha-
vaitsemiseksi turhan myöhäinen. Neitsytniemen alue 
ei kuulunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
mainitun Imatran liito-oravaselvityksen 2019 selvitys-
alueisiin, joten ajantasainen selvitys liito-oravatilan-
teesta puuttuu. Selvitys tulee tehdä kevättalven – ke-
vään aikana, jolloin liito-oravan jätökset on helpointa 
havaita. Neitsytniemen alueella on todennäköisesti 
merkitystä myös liito-oravan tavoin luontodirektiivin 
liitteen IV(a) lajeihin kuuluville lepakoille ja alueen 
selvityksiä tuleekin täydentää myös lepakkoselvityk-
sellä. 
 
Tulvavaara 
Neitsytniemi sijaitsee välittömästi Tainionkosken voi-
malaitoksen alapuolella. Kaavaehdotusalue sijaitsee 
pääosin korkealla, joten vedenkorkeuksista ei ole ra-
kennuksille haittaa. Kaavatyössä tulee tiedostaa, että 
suurilla virtaamilla putoushäviö Imatrankosken ja Tai-
nionkosken välillä kasvaa ja vedenkorkeus nousee 
normaalisti koetusta huomattavan paljon ylemmäs. 
 
Käytettävissä olleiden tietojen perusteella on arvioita-
vissa, että putoushäviö Imatrankosken ylävesirajasta 
NN+ 67.70 m ylöspäin on 1100 m3/s:n virtaamalla 
noin 0,6 m. Vedenkorkeus Neitsytniemen rannassa 
nousee siis noin korkeudelle NN+ 68.30 m = N2000+ 
68.55 m. Neitsytniemelle johtava tie on alimmillaan 
(laserkeilausaineiston perusteella) noin tasolla 
N2000+ 69.00 m. Tieyhteys siis säilyy, mutta vesi 
nousee kaavaehdotuksen mukaiselle alueelle. 
  
Tainionkosken padon vahingonvaaraselvityksessä 
(2014) on todettu, että vedenkorkeus patomurtumata-
pauksessa voi nousta tehtävistä toimenpiteistä riip-
puen tasolla NN+ 69,1 m – 69,4 m = N2000+ 69,35 – 
69,65 m. Vuoksenniskantie ja Neitsytniemelle johtava 
tie sekä teiden risteys joutuu silloin veden alle. Ve-
sisyvyys on enimmillään Neitsytniemelle johtavan tien 
kohdalla noin 0,3 m – 0,6 m. 
 
Patoturvallisuusviranomaisena toimii Kainuun ELY-
keskus. 
 
 

 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
Liito-oravakartoitus on laa-
dittu osana Yleiskaava 2040 
selvityksiä maaliskuussa 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Kulttuuriympäristöarvot 
Voimassa olevassa asemakaavassa (6.6.1986) on kar-
tanon päärakennus osoitettu suojelumerkinnällä sr-4, 
suojeltava rakennus. Lisäksi kartanolle johtava puuku-
janne on osoitettu säilytettäviksi puiksi. 
 
Tutkittaessa puiston historiaa voi puukujanteen lisäksi 
nousta myös muita puiston erityispiirteitä, joiden suo-
jelu voi olla tarpeen. Yksi selkeästi tällainen on Neit-
sytniemenkujan alkupäässä sijaitseva vanha porttira-
kenne. Se on säilyneenä rakenteena harvinainen ja 
sillä on muiden muassa maisemallisia ja rakennushis-
toriallisia arvoja. 
 
Muuta 
Neitsytniemen asemakaavamuutoksesta pidettiin vi-
ranomaisneuvottelu 13.11.2019. Tämän lausunnon li-
säksi ELY-keskus viittaa tuossa neuvottelussa käytyyn 
keskusteluun kaavamuutoksessa huomioitavista asi-
oista. 
 

 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
Porttirakenne merkitään suo-
jeltavaksi kaavamuutokseen. 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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6. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAADUT LAUSUNNOT 

6.1 Museovirasto 
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6.2 Etelä-Karjalan museo 
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6.3 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
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7. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA SAATU PALAUTE JA VASTINEET 

 
Pvm Palautteen antaja 

Palaute 
Vastine 

3.5.2020 Heikki Rutanen 
Muutettuani 1991 Neitsytniemen kartanon lähim-
mäksi naapuriksi puumiehentielle puhuin 1990-lu-
vulla  
vähintään kymmenelle kaupungin edustajalle kaupun-
gin johtajasta ja hallituksen puheenjohtajasta alkaen 
kartanoon vievästä koivukujasta esittäen, että kun koi-
vut lahoina joudutaan vuorotellen kaatamaan, niin 
kaupunki istuttaisi uudet koivut tilalle koivukujan uu-
siutumiseksi. Mitään ei ole tapahtunut tähän päivään 
mennessä, enkä ole enää jaksanut puhua siitä. 
 
 
 
 
 
Toinen kommentti koskee asemakaavaehdotuksen 
VP/s alueella tunnuksella s-11 olevaa kellaria. Ky-
seessä on tilava kivestä rakennettu kellari. Viestitin 
1990 luvulla kaupungille sen katon korjaamistar-
peesta. Olisi vaatinut muutaman huoparullan ja parin 
kaverin päivän työn. Tässäkään ei ole mitään tapahtu-
nut. Katon osalta aika on hoitanut asian, mutta kivi-
osat ovat vielä kohtuukunnossa. 
 
  
Suunnittelualueelta Tornan sillalle vievän retkeilyrei-
tin varret ovat törkyisen näköiset ja vaatisivat siisti-
mistä. 
 

 
Kaupunki on inventoinut 
Neitsytniemenkujan varren 
koivut toukokuussa 2020 ja 
todennut, että valtaosa kujan-
teen puista on lahoja ja täytyy 
kaataa. Kujan molemmin puo-
lin kasvaa nykyisin metsää. 
Puukujanteen merkitys nykyi-
sessä maisemassa ei siten 
enää ole samanlainen kuin sil-
loin, kun kuja on kulkenut 
avaran peltomaiseman halki.  
 
 
Joko Neitsytniemen kartanon 
yrittäjä tai kaupunki tulee 
kunnostamaan vanhan maa-
kellarin rakenteet puiston 
kulttuurihistorialliseksi koh-
teeksi virkistyspolulla käveli-
jöitä varten. Kustannusten ja-
kaantumisesta tullaan käy-
mään neuvottelut. 
 
Imatran kaupunki laatii par-
haillaan suunnitelmia Vuok-
sen varren reitistön paranta-
miseksi ja kunnostamiseksi.  
Ko. reitin osa kuuluu tähän 
kokonaisuuteen ja tulee siis-
tiytymään reitistön kunnosta-
misen yhteydessä. 
 

4.5.2020 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Pelastusviranomainen on tutustunut 4.5 mennessä 
sille toimitettuihin materiaaleihin koskien asemakaa-
vamuutosta kohteessa kaupunginosa 73 Neitsytniemi. 
 
Pelastusviranomaisella ei ole kommentoitavaa tai huo-
mautettavaa asemakaava muutosehdotuksessa 
esille tuotuihin asioihin. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 

12.5.2020 Blue Lake Communications Oy 
Blue Lake Communications Oy:llä ei ole Imatran kau-
punginosan 73, Neitsytniemi asemakaavan muutos 
1103 alueella tietoliikennereittejä ja tietoliikennekaa-
peleita. 
 
 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
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13.5.2020 Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys 
Kaavaselosteen mukaan asemakaavamuutoksen 1103 
tavoitteena on muuttaa korttelin 8 (Neitsytniemen 
kartano) sekä siihen liittyvän Vuoksen ranta-alueen 
asemakaavaa siten, että asemakaava mahdollistaa 
sekä matkailu- että siihen liittyvät majoitus-, asumis- 
ja virkistystoiminnot korttelin alueella. Tärkeänä ta-
voitteena asemakaavamuutoksessa on ottaa huomioon 
alueen kasvillisuus ja linnustoarvot sekä alueelliset 
virkistysreitit.  
 
Neitsytniemi on luonnonarvoiltaan merkittävä alue. 
Sen merkittävimmät metsälaikut ovat rantojen lehti-
puualueet, jossa on runsaasti lahopuuta ja havaintoja 
uhanalaisista linnuista. Nämä alueet ovat jo nyt pieniä 
ja niiden luontoarvot heikkenevät merkittävästi vä-
häisistäkin muutoksista. Lisää alueen luontoarvoista 
on liitteenä olevissa luonnonsuojeluyhdistyksen yleis-
kaavakannanotossa ja EKLY:n tekemässä Neitsytnie-
men linnusto- ja liito-oravaselvityksessä.   
 
Yhdistys vastustaa kartanon päärakennuksen etelä-
puolelle suunniteltujen saunan, huoltorakennuksen ja 
polun rakentamista kaavamuutoksessa ehdotetuille 
paikoille. Kaavamuutos ei ota huomioon alueen kasvil-
lisuus- ja lintuarvoja. Yhdistys ehdottaa suunniteltu-
jen rakennusten uudelleen sijoittamista seuraavalla 
tavalla (ks kartta).   
 
- Sauna ja kokouspaikkarakennusta (RM/s) ei voida 

sallia, sillä se tulisi juuri tärkeimpään tikkapaikkaan 
ja kutistaisi entisestää pientä arvokohdetta. Sauna- 
ja kokousrakennuksen voisi siirtää liitekartassa 
oranssilla värjätylle alueelle, jossa on muun muassa 
majoituspalveluille varattu alue. Sauna- ja kokous-
paikkarakennus voitaisiin yhdistää sopivasti majoi-
tuspalveluiden kanssa niin, että ne sopisivat ulko-
näöltään kartanon tyyliin ja myös niin, että Museovi-
rasto hyväksyisi rakennuskokonaisuuden tuolle alu-
eelle. Myös kaavaselostuksen sivulla 27 on kuva, jo-
hon on merkitty saunarakennuksen sijainti 1920-lu-
vulla, eli juuri sille alueella, johon ehdotamme 
sauna- ja kokousrakennuksen siirtämistä pois arvok-
kaalta luontoalueelta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevien rakennusten ja lai-
tosten alueella (ET) sijaitsee jo 
rakennettu ja toiminnassa 
oleva jätevedenpumppaamo. 
 
 
 
Muutettavassa asemakaavassa 
on varattu rakennusala 60 k-
m2:n suuruiselle saunaraken-
nukselle kartanorakennuksen 
alapuolelle rinteeseen. Jos 
sauna rakennetaan muutetta-
vassa kaavassa osoitetulle ra-
kennusalalle, joudutaan rin-
nettä kaivamaan, rouhimaan 
ja tasoittamaan ja vaahtera-
puumetsikköä kaatamaan. 
Saunalle jouduttaisiin järjestä-
mään huoltoajoyhteys Neitsyt-
niemenkujalta lähivirkistys-
alueen kautta yleistä virkistys-
reittiä pitkin.  
Kaavamuutoksessa esitetylle 
paikalle (RM/s) rakennetta-
essa saunarakennus kutistaa 
vähemmän arvokasta luonto-
kohdetta. RM/s-alue rajataan 
kaavaan uudelleen siten, että 
saunan rakennuspaikka sijoit-
tuu Neitsytniemenkujan var-
teen alueelle, jossa on vähiten 
vaahteralehdon täysikasvuista 
puustoa. 
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- Polun rakentaminen tien ja rannan väliin olisi tuhoi-

saa alueen linnustolle. Polku halkaisisi pienen, kar-
talta mitattuna 15-50 metriä leveän metsäkaistaleen 
kahtia ja karkottaisi linnut pois pesimä- ja ruokailu-
paikoilta. Polun rakentaminen on tarpeetonta, koska 
vieressä on jo Neitsytniemenkuja, jossa on turval-
lista liikkua, koska liikennettä on erittäin vähän.  

 
- Kaavassa esitetty yhdyskuntateknistä (ET) huoltora-

kennusta ei voi sallia tuolle arvoalueelle, se tulee 
siirtää tien toiselle puolelle. 

 
 
 

RM/s –alueelta on kartoitettu 
arvokkaat puut ja ne merki-
tään kaavaan suojeltaviksi. 
Neitsytniemen kehittäminen 
matkailun vetovoimakohteeksi 
on erityisen tärkeätä Imatran 
elinvoiman lisäämisen kan-
nalta. 
 
Polun l. ohjeellisen virkistys-
reitin kaavamerkintä poiste-
taan asemakaavakartalta. 
 
 
 
 
 
Kaavaluonnokseen merkityllä 
ET-alueella on jo käytössä 
oleva jätevedenpumppaamo, 
jolle tulee merkitä aluevaraus 
kaavaan. 

15.5.2020 Rakennusvalvontajaosto 4/2020 
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muu-
tosluonnosta 1103, kaupunginosa 73 Neitsytniemi, 
huomautuksitta. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

17.5.2020 Vanhusneuvosto 
Ei huomautettavaa kaavamuutosluonnoksesta. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
 

17.5.2020 
s-posti 

Nuorisovaltuusto 
Kaikkien mielestä hyviä asioita:  
 
Riittävästi kunnioitettu luontoa, eläimiä ja historial-
lista arvoa. 
 
Navan mielestä on hyvä, että lähirakennukset jäävät 
kaupunkilaisten käyttöön ja kujan muuttuminen katu-
alueeksi hyvä asia.  
Lisärakentaminen ei myöskään paha asia. 
 
Yrittäjällä on riittävä arvostus ja kiinnostus paikkaa ja 
rakennusta kohti. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

18.5.2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Luontoarvot 
Liito-oravaselvitys on tehty alueelta. Luonnoksen mu-
kainen kaavaratkaisu turvaa liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikat riittävällä tavalla. Samoin valkosel-
kätikan ja muiden tikkojen elinympäristön. ELY-kes-
kus muistuttaa edelleen lepakkoselvityksen tekemi-
sestä, kun ajankohta sen laadinnalle on otollinen.  
 

 
 
Lepakkojen esiintymistä kaa-
vamuutosalueella on arvoitu 
vuosina 2015-2019 tehdyn 
infrapunakamera- ja laiteseu-
rannan perusteella / Karri 
Kuitunen, syyskuu 2020). 
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Tikkojen kannalta tärkeä rantavyöhyke on tämän ase-
makaavatyön ulkopuolella. Asia on huomioitu voi-
massa olevassa asemakaavassa, jossa rantavyöhyke on 
luonnonsuojelualuetta.  
 
 
Neitsytniemen luonnonsuojelusuunnitelma on nähtä-
villä olevassa kaava-aineistossa, mutta siitä puuttuu 
liitekartat, mitkä ovat oleellinen osa suunnitelmaa.  
 
Sekä Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, 
jolla ympäristö säilytetään (RM/s) että Yhdyskunta-
teknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
alue (ET) sijoittuvat suunnitelmassa nykytilassaan säi-
lytettävälle alueelle. Alueella sijaitsee luonnonsuojelu-
lain 29 §:n mukaisiin suojeltuihin luontotyyppeihin 
kuuluva luontaisesti syntynyt, merkittäviltä osin ja-
loista lehtipuista koostuva metsikkö, vaahteralehto. 
Alue on kaavassa toki osoitettu myös luo merkinnällä 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tär-
keä alue (luo), joka kaavamääräysten mukaan on osa 
Neitsytniemen jalopuulehtoa. Alue on osa harvinais-
ten tikkojen sekä muiden lehto- ja vanhanmetsän lin-
tulajien elinympäristöä. Alueella on puiden kaatami-
nen, maankamaran louhiminen, kaivaminen ja täyttä-
minen sekä muut luonnontilaa muuttavat toimenpi-
teet kiellettyjä.  
 
RM/s alueelle on kuitenkin mahdollista rakentaa 100 
m2 sauna- ja kokoustiloja, joiden rakentaminen ei on-
nistune puita kaatamatta. Tämän vaikutuksia jalopuu-
metsikön luonnonarvoihin ei ole riittävästi arvioitu 
kaavaselostuksessa. Luonnonsuojelulain 29 §:n mu-
kaan suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnon-
tilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa 
muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säi-
lyminen kyseisellä alueella vaarantuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lepakkokartoitus liitetään 
kaavaselostukseen. 
 
Kaavamuutoksessa on otettu 
huomioon Etelä-Karjalan lin-
tutiteellisen yhdistyksen laji-
seuranta vuosina 2010-2020 
(Juha Juuti, 2020). 
 
Neitsytniemen luonnonsuoje-
lusuunnitelman liitekartat li-
sätään kaava-aineistoon. 
 
RM/s- ja ET-alueille ei ole 
kaavamuutokseen osoitettu 
luo-aluetta. Yhdyskuntatek-
nistä huoltoa palvelevien ra-
kennusten ja laitosten alueella 
(ET) sijaitsee jo rakennettu ja 
toiminnassa oleva jäteveden-
pumppaamo. 
 
Muutettavassa asemakaavassa 
on varattu rakennusala 60 k-
m2:n suuruiselle saunaraken-
nukselle kartanorakennuksen 
alapuolelle rinteeseen. Jos 
sauna rakennetaan muutetta-
vassa kaavassa osoitetulle ra-
kennusalalle, joudutaan rin-
nettä kaivamaan, rouhimaan 
ja tasoittamaan ja vaahtera-
puumetsikköä kaatamaan. 
Saunalle jouduttaisiin järjestä-
mään huoltoajoyhteys Neitsyt-
niemenkujalta lähivirkistys-
alueen kautta yleistä virkistys-
reittiä pitkin.  
Kaavamuutoksessa esitetylle 
paikalle (RM/s) rakennetta-
essa saunarakennus kutistaa 
vähemmän arvokasta luonto-
kohdetta. RM/s-alue rajataan 
kaavaan uudelleen siten, että 
saunan rakennuspaikka sijoit-
tuu Neitsytniemenkujan var-
teen alueelle, jossa on vähiten 
vaahteralehdon täysikasvuista 
puustoa. 
RM/s –alueelta on kartoitettu 
arvokkaat puut ja ne merki-
tään kaavaan suojeltaviksi. 
Neitsytniemen kehittäminen 
matkailun vetovoimakohteeksi 
on erityisen tärkeätä Imatran 
elinvoiman lisäämisen 
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Kulttuuriympäristö 
Kaavassa on kulttuuriympäristöarvot huomioitu hy-
vin. Kaavatyön yhteydessä laadittu rakennushistoria-
selvitys on laaja ja asiaan syvällisesti perehtyvä. Kaa-
varatkaisun kehittämiselle, mm. uusille lisärakentami-
sen paikoille, tästä selvityksestä saa hyvät perusteet. 
Lisärakentamistarve tulee selvittää ennen kaavan hy-
väksymistä. 
 
 
 
 
 
 
Lopuksi 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen OAS vaiheen lau-
sunnossa esiin nostamiin tarkennusta vaativiin asioi-
hin on kaavatyössä reagoitu. Kaavalle asetetut tavoit-
teet toteutuvat kaavaratkaisussa. Kaavatyössä toteutu-
vat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä 
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt asemakaavan 
sisältövaatimukset. Pienin vaikutuksenarvioinnin täy-
dennyksin voidaan edetä ehdotusvaiheeseen. 
 

kannalta. 
 
Lisärakentamistarvetta on sel-
vitetty kaavatyön kuluessa ny-
kyisen alueen yrittäjän kanssa 
ja kaavamuutosluonnoksessa 
esitetty lisärakentamisen si-
jainti ja määrä vastaavat yrit-
täjän esittämiä tarpeita ja ta-
voitteita. 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 

18.5.2020 Etelä-Karjalan museo 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ak-muutosalu-
eella sijaitsee 1600-luvulla muodostetun säterin ja 
siitä myöhemmin vuonna 1672 perustetun Neitsytnie-
men kartanon tonttimaa, jolla on oletettavasti ollut 
talo jo aiemmin. Paikalla on voinut säilyä rakenteita 
tai muita kerroksia kartanon käyttöhistorian varrelta. 
Arkeologi Ulriikka Köngäs on inventoinut muinais-
jäännöksen vuonna 2010. Raportissa ei mainita maa-
han tehdyistä koepistoista tai muista havainnoista, jo-
ten oletettavasti muinaisjäännösrajaus perustuu histo-
riallisten karttojen ja maaston topografian yhdistel-
mään.  
 
Imatran kaupungilla on käynnissä kaupungin mui-
naisjäännösten inventointityö, jonka yhteydessä myös 
Neitsytniemen kartanon muinaisjäännös tarkastetaan. 
Vanhoo Ossoon tekemän Neitsytniemen kartanon ra-
kennushistoriaselvityksen kartta-asemointien perus-
teella vuoden 1739 virkatalo on osin nykyisen muinais-
jäännösrajauksen ulkopuolella. Kartta rakennuspai-
koista on esitetty myös kaavaselostusluonnoksessa 
(kartta 3). Tietojen lisääntyessä muinaisjäännösalueen 
rajausta voi olla tarvetta tarkentaa myöhemmin.  
 
Nykytietojen valossa muinaisjäännösalue on huomi-
oitu kaavaluonnoksessa asianmukaisesti.  
 
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta museo katsoo, 
että alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat raken-
nukset ja rakennelmat, kuten suunnittelualueen 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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länsipuolella sijaitseva portti, on huomioitu asianmu-
kaisilla suojelumääräyksillä.  
 
Pihapiirissä sijaitsevalla, 1900-luvun alkupuolelta ole-
valla rankarakenteisella saunarakennuksella ei ole säi-
lyttävää määräystä. Museo katsoo, että tämä määräys 
olisi hyvä lisätä. Rakennus on kartanon ohella van-
himpia alkuperäisestä kartanoajan rakennuskannasta 
säilyneitä harvoja rakennuksia. Mikäli saunaraken-
nuksen kunto on niin heikko, ettei sitä voida korjata ja 
säilyttää, tulee tähän esittää perusteet, esimerkiksi sel-
vitys rakennuksen kunnosta.  
 
 
Kartanon alue on merkitty luonnokseen P/S: Palvelu-
rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. 
Alueella tehtävä uudisrakentaminen sekä peruskor-
jaus- ja muutostyöt tulee sopeuttaa muotokieleltään, 
materiaaleiltaan ja väritykseltään kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaaseen ympäristöön ja maisemaan. 
Alueen puuston ja muun kasvillisuuden hoidon to-
teuttamisesta tulee olla yhteydessä kaupunginpuu-
tarhuriin. Alueen kulku- ja huoltoreitit on toteutet-
tava siten, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo 
säilyy.  
Kartanorakennuksella on merkintä sr-13 ja portilla s-
11.  
 
Museo toteaa että 1.1.2020 voimaan astuneen museo-
lakimuutoksen myötä määräyksissä esitetty museovi-
ranomainen tulee muuttaa alueelliseksi vastuumuse-
oksi.  
Etelä-Karjalan museolla ei ole muuta huomautettavaa 
asemakaavaluonnoksesta. 
 

 
 
 
Saunarakennuksen kunto on 
heikko, eikä ole tarkoituksen-
mukaista peruskorjata sitä ko-
konaan uudelleen rakenta-
malla. Saunarakennukselle ei 
esitetä suojelumerkintää kaa-
vamuutokseen.  
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Museoviranomainen” muute-
taan ”alueelliseksi vastuumu-
seoksi” kaavamääräyksiin. 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 

19.5.2020 Imatran seudun ympäristölautakunta 4/2020 
Kaavaluonnoksessa on otettu huomioon alueen luon-
nonsuojeluarvot ja muut säilytettävät erityispiirteet. 
Uusi rantareitti tulee rakentaa ympäröivään luonto-
ympäristöön sopeuttaen. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

25.5.2020 Etelä-Karjalan liitto 
Suunnittelualueen välittömät ranta-alueet sisältyvät 
Tornansaaren teollisuusalueen ja Niskalammen asuin-
alueen valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihisto-
rialliseen ympäristöön. Maakuntakaavassa tämä vyö-
hyke on merkinnällä (ma/kv). Tämän suunnittelu-
määräyksen mukaan alueen maankäytössä ja toimen-
piteiden suunnittelussa on otettava huomioon kulttuu-
riympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvat-
tava merkittävien rakennettujen ympäristöjen säilymi-
nen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otet-
tava huomioon uuden rakentamisen soveltuminen ar-
vokkaaseen ympäristöön. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
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Kaavaselostuksessa on otettu huomioon kevyen liiken-
teen kulkureitit ja pyöräilyreittien jatkuvuus kartanon 
alueen lähituntumassa ja jatkuen. Tämä on tärkeää, 
että myös maakunnan tärkeät kulttuuriympäristökoh-
teet ovat virkistys- ja pyöräilyreittien varrella. 
 
Erityisesti Vuoksen varren uusi kevyenliikenteen ra-
kennettu reitti, mikä kulkee Sienimäenrannan ja Neit-
sytniemen alueen kautta, on ainutlaatuinen ja mielen-
kiintoinen osa Imatran pyöräilyreitistöä. Myös jatko-
suunnittelussa pyöräilyn reitistöt on hyvä ottaa huo-
mioon matkailupalveluiden kehittämisessä. 
 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 

27.5.2020 Kainuun ELY-keskus 
Vesistössä välittömästi asemakaava-alueen yläpuolella 
sijaitsee Tainionkosken voimalaitoksen pato, joka on 
luokiteltu patoturvallisuuslain (494/2009) 11 §:n mu-
kaiseen luokkaan 2. Luokkaan 2 sijoitetaan pato, joka 
onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaaraa 
terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympä-
ristölle tai omaisuudelle.   
 
Kaavan RM/s -korttelialueelle on luonnoksessa an-
nettu kaavamääräys, jonka mukaan tulvavedelle alttii-
den rakennusosien tulee sijaita tason NN +68,30 m 
yläpuolella. Edelleen mainitaan, että mainitun kortte-
lin eteläraja, sijaitsee likimain tason 69 korkeudella. 
Muu osa korttelista on korkeuskäyrien mukaan tason 
69 yläpuolella. Tainionkosken voimalaitoksen padon 
sortumasta aiheutuvaa vaaraa on tarkasteltu padon 
vahingonvaaraselvityksessä (5.12.2012). Tarkasteluun 
on valittu tapaus, jossa valssipadon virtapilarit murtu-
vat kynnystasosta Saimaan vedenkorkeuden ollessa 
keskiylivedenkorkeudella NN +76,50 m. Vedenpinta 
nousisi asemakaava-alueella Vuoksen ranta-alueen 
kohdalla noin tasoon NN +69,4 m, mikäli mihinkään 
toimenpiteisiin ei pato-onnettomuuden seurauksena 
ryhdyttäisi. Vedenpinta nousisi noin tasoon NN +69,1 
m, mikäli Imatrankosken säännöstelypadon yksi vals-
siluukku avattaisiin tunnin kuluttua patomurtumasta. 
Vahingonvaaraselvityksen mukaan mahdollisuudet 
huomattavasti em. nopeampiin vedenpintaa alentaviin 
toimenpiteisiin ovat hyvät laitosten ja patojen kauko-
valvonnan ja kaukokäytön sekä Imatrankosken sään-
nöstelypadon valssiluukkujen vedenkorkeuteen perus-
tuvan automaattiavauksen ansiosta. Vedenpintaa 
alentavia toimenpiteitä ovat Imatrankosken tulvaluuk-
kujen avaus ja Tainionkosken voimalaitoskoneistojen 
sulkeminen. 
Kainuun ELY-keskus toteaa, että patoturvallisuus ei 
ole esteenä kaavamuutokselle, vaikka Tainionkosken 
voimalaitoksen padon murtumasta voisikin tietyssä ti-
lanteessa aiheutua vahinkoa kaava-alueella.  
 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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8. LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT JA MIELIPITEET 

8.1 Heikki Rutanen 
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8.2 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
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8.3 Blue Lake Communications Oy 
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8.4 Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys 
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8.5 Rakennusvalvontajaosto 
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8.6 Vanhusneuvosto / varajäsen Antero Vesikko 
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8.7 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
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8.8 Etelä-Karjalan museo 
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8.9 Imatran seudun ympäristölautakunta 
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8.10 Etelä-Karjalan liitto 
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8.11 Kainuun ELY-keskus 
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9. ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA VASTINEET 

Pvm Palautteen antaja 
Palaute 

Vastine 

24.11.2020 
 

Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 
Ei huomautettavaa. 
 

Merkitään tiedoksi. 
 

30.11.2020 Telia Finland Oyj 
Ei huomautettavaa. 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
 

8.12.2020 Rakennusvalvontajaosto 
Ei huomautettavaa. 
 

Merkitään tiedoksi. 
 

8.12.2020 Imatran seudun ympäristötoimi 
Ei huomautettavaa. 
 

Merkitään tiedoksi. 
 

9.12.2020 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Ei huomautettavaa. 
 

Merkitään tiedoksi. 
 

14.12.2020 Vanhusneuvosto 
Ei huomautettavaa. 
 

Merkitään tiedoksi. 
 

14.12.2020  Vammaisneuvosto 
Ei huomautettavaa. 
 

Merkitään tiedoksi. 
 

15.12.2020 BLC Blue Lake Communications Oy 
Ei huomautettavaa. 
 

Merkitään tiedoksi. 
 

15.12.2020 Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys ry 
Pidämme tärkeänä, että kaupunkiluonto säilyy moni-
muotoisena ja ylläpitää lajien monimuotoisuutta 
sekä turvaa uhanalaisten ja harvinaistuvien lajien 
elinpiirien ja liikkumiskäytävien säilymisen yhä kiih-
tyvässä lajien uhanalaistumisen kehityksessä, ilmas-
ton lämpenemisen ja lisääntyneen maankäytön pai-
neessa.  
 
Olemme tutustuneet lausuntopyyntöönne Neitsyt-
niemen kaavamuutoksesta ja esitämme, että aiem-
missa kannanotoissa, esityksissä ja lausunnoissa esi-
tetyt seikat ovat edelleen voimassa. Lisäksi esitämme 
muutamia täsmennyksiä ja uutta tietoa Neitsytnie-
men kaava-alueen luontoarvoista. 
  
• sauna ja kokoustila kaavamerkintä (RM/s 100) tu-
lee siirtää arvokkaalta luontoalueelta ylös mäelle, 
joko kaavaselostuksessa kuvassa 6 mainitun 1920-lu-
vun saunarakennuksen ja 1970-luvun talousraken-
nuksen (kaavamerkintä t 100) luo tai kaavassa esite-
tyn uuden majoitusrakennuksen (kaavamerkintä rm 
500) yhteyteen.  
 
 
 
 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
Sauna/kokousrakennuksen si-
joittelussa on otettu huomioon 
jalopuumetsikkö. Rakennus-
ala sijoittuu Neitsytniemenku-
jan varteen tasaiselle alueelle, 
jolla ei ole jalopuumetsikön 
kannalta merkittävää puustoa. 
Merkittävät puut jäävät raken-
nusalan ulkopuolelle ja ne on 
merkitty suojeltaviksi. 
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• ET- kaavamerkinnällä esitetty yhdyskuntateknistä 
huoltoa palveleva rakennus tulee siirtää Neitsytnie-
menkujan toiselle puolelle esimerkiksi LP-merkin-
nällä olevan parkkipaikan laidassa olevan rakennuk-
sen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen, jolloin 
sen toiminnot vähiten häiritsevät arvokkaan luonto-
alueen lajistoa.  
 
Perustelut muutokseen:  
Kaavaehdotuksessa edellä mainitut rakennukset on 
sijoitettu Neitsytniemen lehtipuualueelle, jossa on 
runsaasti lahopuuta ja havaintoja uhanalaisista lin-
nuista. Alueella kasvaa runsaasti vaahteraa, joka on 
jalolehtipuu (kuva seuraavalla sivulla). Runkomaisia 
vaahteroita on enemmän kuin 20 puuta hehtaarilla, 
jolloin se täyttää luonnonsuojelulain jalopuumetsi-
kön kriteerit. Luonnonsuojelulailla suojellun luonto-
tyypin alueelle ei saa rakentaa. 
 
Suunniteltujen rakennusten siirto tarjoaa kuntalai-
sille mahdollisuuden liikkua ja seurata luonnon ta-
pahtumia vapaasti ja samalla taataan arvokkaan 
luontoalueen uhanalaisten ja harvalukuisten lajien 
säilyminen alueella. Näin kuntalaisten liikkuminen ei 
myöskään häiritse saunojia eikä kokousvieraita.  

 
 

ET-korttelialueella sijaitsee jo 
rakennettu jäteveden pump-
paamo. Näin ollen ET-alueen 
siirtäminen ei ole tarkoituk-
senmukaista saati kaupungin 
talouden kannalta järkevää. 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaupunkilaisilla on mahdolli-
suus liikkua ja seurata luon-
non tapahtumia laajalla Neit-
sytniemen ympäri kiertävällä 
alueella, josta kaavamuutos-
alue on vain pieni osa. Luon-
nosvaiheen lausunnossaan 
Imatran seudun luonnonsuo-
jeluyhdistys ry totesi, että 
Neitsytniemenkujalla on tur-
vallista liikkua, koska liiken-
nettä on erittäin vähän. Yhdis-
tyksen luonnosvaiheen lau-
sunnon perusteella saunan ja 
rannan välistä poistettiin kau-
punkilaisten virkistyskäyttöön 
ajatellun polun ohjeellinen 
merkintä.  

17.12.2020 Etelä-Karjalan museo 
Ei huomautettavaa. 
 

Merkitään tiedoksi. 

17.12.2020 Kainuun ELY-keskus 
Ei huomautettavaa. 
 

Merkitään tiedoksi. 
 

18.12.2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Luontoarvot: 
ELY-keskus ei pidä vaahteralehdon säilyttämisen 
kannalta hyvänä ratkaisuna majoitusrakennusten ra-
kennuspaikan laajentamista palvelurakennus- 
ten korttelialueen koillisosassa. Alue on kuitenkin 
osittain luonnonoloiltaan muuttunutta ja pihapiiri-
mäistä, joten muutos ei ole koko jalopuumetsäalu- 

 
 
Merkitään tiedoksi. 
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een mittakaavassa kovin oleellinen. RM/s alue sijoit-
tuu entisen saunan alueelle ja ei siten ole myöskään 
täysin luonnontilainen. Kaavaratkaisulla alueen mer-
kittävä puusto säilyy. 
 
Kaavan pohjakartta 
Asemakaavan pohjakartan vaatimuksista säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:ssä. Nähtävillä 
olevan kaavan pohjakartta täyttänee edellä 
mainitut vaatimukset, mutta piirustusteknisesti kar-
tasta olisi tullut sammuttaa tiettyjä ylimääräisiä ta-
soja pois sekä säätää värit pohjakartan tarkoitukseen 
sopiviksi. Paikoitellen pohjakartan merkinnät vai-
keuttavat asemakaavan luettavuutta. 
 
Lopuksi 
Kaavalle asetetut tavoitteet toteutuvat kaavaratkai-
sussa. Kaavatyössä toteutuvat valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennus-
laissa säädetyt asemakaavan sisältövaatimukset. 
 

 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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10. EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET 

 

10.1 Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 
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10.2 Telia Finland Oyj 
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10.3 Rakennusvalvontajaosto 
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10.4 Imatran seudun ympäristötoimi 
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10.5 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
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10.6 Vanhusneuvosto 
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10.7 Vammaisneuvosto 
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10.8 BLC Blue Lake Communications Oy 
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10.9 Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys ry 
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10.10 Etelä-Karjalan museo 
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10.11 Kainuun ELY-keskus 
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10.12 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
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