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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, 

joka koskee 25.9.2020 päivättyä asemakaavakarttaa 1104. 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

IMATRA, kaupunginosa 74, Vuoksenniska 

Asemakaavan muutos  Korttelia 127 ja osaa korttelista 126 sekä niihin 
koskee:  liittyviä golfkenttä- ja katualueita. 
 
Asemakaavan muutoksella  Korttelin 126 tontti 1 ja korttelin 127 tontti 1 
muodostuu: sekä golfkenttä- ja katualuetta.  
 
Kaavan laatija: Kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula 
 Puh. 020 617 4460 
 Virastokatu 2, 55100 Imatra 
 kaija.maunula@imatra.fi   
 
   
 
 

Aloite 15.4.2020, nro 3/20 

Vireilletulo 31.5.2020 

Kaavaluonnos nähtävillä 19.10. – 6.11.2020 

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 17.11.2020 

Kaavaehdotus nähtävillä 23.11.–23.12.2020 

Kaupunginhallituksen käsittely 22.2.2021 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.3.2021 

Hyväksymispäätöksestä valitettu 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 26.4.2021 

Etelä-Karjalan museo 28.4.2021 

Kaupunginhallituksen 2. käsittely 21.6.2021 

Kaupunginvaltuuston 2. hyväksyminen 16.8.2021 § 94 

Lainvoimainen 1.10.2021 
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1.2 Perustiedot 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 126 asemakaavaa siten, että asemakaava 
mahdollistaisi sekä liike-, majoitus- ja asuintoiminnot että golfkenttää palvelevat toiminnat 
Immolanhovin alueella. Lisäksi Immolanhovin pohjoispuolen asemakaavaa päivitetään vastaamaan 
toteutunutta tilannetta ja mahdollistamaan alueen kehittäminen. Tärkeänä tavoitteena on 
määritellä Immolanhovin päärakennukselle sopivat suojelu- ja kehittämismerkinnät. 

1.3 Alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Imatran kaupungin 74. kaupunginosassa (Vuoksenniska) osoitteessa 
Golftie 18. Asemakaavan muutosalue käsittää Immolanhovin ja pehtoorin rakennuksen 
pihapiireineen ml. saunarakennuksen (osa korttelia 126) sekä matkailuautoille ja – perävaunuille 
varatun korttelialueen (kortteli 127). Suunnittelualueeseen kuuluu myös Immolanhovin ja 
Immalanjärven välinen viheralue. 

 

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

Immolanhovin asemakaavan muutos on käynnistetty Stora Enso Oyj:n aloitteesta (nro 3/20), joka 
on päivätty 17.4.2020. Suunnittelualue sijaitsee Imatran kaupungin 74. kaupunginosassa 
(Vuoksenniska) osoitteessa Golftie 18. Asemakaavan muutosalue käsittää Immolanhovin piha-
alueineen Immalanjärven rantaan asti (osa korttelia 126 ja golfkenttäaluetta VU-1), pohjoispuolisen 
pysäköimispaikan sekä korttelin 127. Alueen pinta-ala on noin 1,8 ha. 

Suunnittelualue käsittää Immolanhovin pihapiireineen ja rantasaunoineen aina Immalanjärven 
rantaan asti sekä pohjoispuolella olevan toteutumattoman matkailuautoille ja –perävaunuille 
varatun alueen, joka on nykyisin suurilta osin puistomaista aluetta. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 126 asemakaavaa siten, että asemakaava 
mahdollistaisi sekä liike-, majoitus- ja asuintoiminnot että golfkenttää palvelevat toiminnat 
Immolanhovin alueella. Lisäksi Immolanhovin pohjoispuolen asemakaavaa päivitetään vastaamaan 
toteutunutta tilannetta ja mahdollistamaan alueen kehittäminen. Tärkeänä tavoitteena on 
määritellä Immolanhovin päärakennukselle sopivat suojelu- ja kehittämismerkinnät. Alueelle on 
laadittu asemakaavasuunnittelun ja päätöksenteon lähtötiedoksi rakennushistoria selvitys (Ramboll 
2020). Kaavamuutosalueella Immolanjärven rannalla oleva tervaleppälehto on huomioitu 
asemakaavassa. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

Suunnittelualue on golfkentän ympäröimä lännessä, pohjoisessa ja idässä. Alue sijoittuu 
Immalanjärven rannalle Golftien varteen.  

 
Kuva 1. Ilmakuva kaavamuutosalueesta, jonka karkea rajaus punaisella. (Lähde: MML) 

3.1 Rakennettu ympäristö ja rakennushistoria 

Kaavamuutosalueelta on valmistunut rakennushistoriaselvitys heinäkuussa 2020. 
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Immalanjärven kylä on ollut asuttu pitkään, mahdollisesti jo keskiajalla. Alueelta tehty vanhin 
tarkempi kartta on vuoden 1834 isojakokartta, mutta siitä ei käy ilmi, mitkä tonttimaista ovat 
vanhimpia. Vuoden 2010 Vuoksen rantojen historiallisen ajan muinaisjäännösinventoinnin 
perusteella Immolanhovi on todennäköisesti ainoa jäljellä oleva Immalanjärven kylän vanhoista 
tonttimaista. 

Korttelissa 126 sijaitsee arviolta 1880-luvulla valmistunut kartanorakennus, Immolanhovin 
päärakennus. Kartano on 1900-luvun alussa siirretty nykyiselle paikalleen Tainionkoskelta ja siihen 
on tehty muutoksia siirron jälkeen. Rakennus on hirsirunkoinen, mansardikattoinen ja 
vaakasuoralla empirelaudoituksella vuorattu kartanorakennus, jossa on useampi kuisti. Kartanon 
katto on alun perin luultavasti ollut peltivuorattu nykyisen punaisen tiilikatteen sijaan. Julkisivun 
pääväritys on luonnonvaalea, mutta 1970-luvulta asti päätyräystään alapuolinen pystylaudoitus on 
ollut tumma. Kartanossa on luonnonkiviperustus, jota ei ole juurikaan näkyvissä rakennuksen 
pohjoispuolella. Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta ja kellari. 

 

Kuva 2. Immolanhovin alkuperäinen julkisivu pohjoiseen. 
 

Kuva 3. Immolanhovin päärakennus luoteesta toukokuussa 2020. (© Imatran kaupunki) 
 



 
 
 

 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaavoitus 

7 
 

Samaan pihapiiriin päärakennuksen kanssa sijoittuu 1910-luvulla rakennettu 
puolitoistakerroksinen harjakattoinen sivurakennus, pehtoorin talo. Samoin kuin päärakennus, 
myös pehtoorin talon julkisivut ovat luonnonvaaleat ja vaakalaudoitetut, vesikatteena on punainen 
tiilikate ja siinä on luonnonkiviperustus. 

 
Kuva 4. Pehtoorin rakennuksen alkuperäinen julkisivu länteen. 
 
Pää- ja sivurakennuksen välissä sijaitsee 1960-luvulla rakennettu yksikerroksinen pystylaudoitettu 
autotalli/varastorakennus ja pehtoorin talon luoteispuolella on pienempi vaakalaudoitettu 
autotallirakennus. Myös nämä rakennukset noudattelevat päärakennuksen väritystä. 

Päärakennuksesta Immalanjärven suuntaan sijaitsee vuonna 1970-luvun alkupuolella rakennettu 
puolitoistakerroksinen harjakattoinen saunarakennus, jonka julkisivut ovat vaaleanruskeaksi 
maalattua pystyrimalaudoitusta. Lisäksi lähempänä rantaa sijaitsee laavu.  

3.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualueen luonnonympäristö on suurelta osin ihmisen muokkaamaa; nurmikkoa ja 
istutettuja puita sekä muuta kasvillisuutta. Alkuperäistä luontoa edustaa Immolanhovin ja 
Immalanjärven välissä oleva lehtipuuvaltainen alue, joka on osa Kymälahdelta vähän matkaa 
Kelloniemen itäpuolelle ulottuvaa Immalanjärven rannan tervaleppälehtoa. Etelä-Karjalan 
luonnonsuojelupiiri ry on kartoittanut tervaleppälehdon rajaukset Immalanjärven rannassa vuonna 
2012. Suunnittelualueen osalta tervaleppälehdon rajaus on tarkistettu kaavamuutoksen laadinnan 
aikana, tarkistuksen jälkeen valmisteluvaiheen kaavaratkaisu lehdon osalta säilyi ennallaan. 
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Kartta 2. Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n kartoittamat Immalanjärven tervaleppälehdon 
alueet (tumman vihreät alueet). SL-alueet vastaavat voimassa olevan yleiskaavan ”Kestävä Imatra 
2020” luonnonsuojelualueita (SL). (Lähde: Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry). 
Kaavamuutosalueen sijainti punainen soikio. 

3.3 Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueelle sijoittuu Immalanjärven kylän kiinteä muinaisjäännös (1000017456), 
historiallinen asuinpaikka. Immalanjärven kylän tonttimaista vanhimmat saattavat olla jo 
keskiaikaista perua. Vuonna 1557 kylässä on ollut 2 taloa/veronmaksajaa ja 1800-luvun alussa 
tonttimaita on ollut 19 kpl, mutta tonttien tai edes koko kylän tarkempaa sijaintia ei ole 
dokumentoitu ennen vuoden 1834 isojakokarttaa. Kartasta ei käy ilmi eri tonttimaiden iät, mutta 
Immolanhovin tontti läänitettiin vuonna 1652 vapaaherra von Ungern-Sternbergille. 1680-luvun 
ison reduktion jälkeen tilaa asuttivat lampuodit kunnes entiset omistajat lunastivat tilan takaisin 
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vuoden 1850 jälkeen ja möivät sen vuonna 1897 Tornator Oy:lle, joka sulautettiin vuonna 1941 Enzo-
Gutzeit Oy:hyn (vuosina 1996-1998 Enso Oyj). Vuonna 1987 yhtiö perusti tilan maille golfkentän. 
Immolanhovin nykyinen omistaja Stora Enso Oyj syntyi, kun Enso Oyj ja ruotsalainen Stora AB 
yhdistyivät vuonna 1998.  

Alueella on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2010 (Imatra, Vuoksen ranta-alueiden 
historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi 27.9. – 8.10.2010; Ulrika Köngäs). Inventointiin 
sisältyi vain tutkimusalueen sisäpuolella sijainneiden 4 tonttimaan tarkastaminen, jotka ovat 
nykyistä Immolanhovia lukuun ottamatta todennäköisesti tuhoutuneet. Immolanhovin 
rakennuksen pihapiirissä on siis voinut säilyä vanhempia, arkeologisesti mielenkiintoisia kerroksia. 

 
Kartta 3. Immolanhovin tontin muinaisjäännösalueen rajaus ennen 28.10.2020 tehtyä päivitystä. 
(Lähde: Museovirasto). 
 
Muinaisjäännösalueen rajaus on päivitetty kaavan valmisteluaineiston nähtävillä olon aikana 
28.10.2020 ja uudestaan kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen 22.1.2021. 
Muinaisjäännösalueelle ei osoiteta rakennusoikeutta jo olevien rakennuksen lisäksi. 
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Kartta 4. Immolanhovin tontin muinaisjäännösalueen 28.10.2020 päivitetty rajaus. (Lähde: 
Museovirasto). 
 

 
Kartta 5. Immolanhovin tontin muinaisjäännösalueen 22.1.2021 päivitetty rajaus. (Lähde: 
Museovirasto). 

3.4 Pohjavesi 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 

3.5 Maaperä 

Kaavamuutosalue sijoittuu koheesio- ja kitkamaalajien alueelle, joissa säännötön hiekan, siltin ja 
saven sekä paikoin myös turpeen kerrosvaihtelu on mahdollinen ja todettu. 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneiden maiden kohteita. 
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3.6 Radon 

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

3.7 Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. 

3.8 Maanomistus 

Suunnittelualue muodostuu kiinteistön 153-404-11-64 kantatilasta (Immolanhovi) sekä pienestä 
osasta kiinteistöstä erotetusta määräalasta (golf-kenttä). Kantatila on Stora Enso Oyj:n ja määräala 
on Imatran kaupungin omistuksessa. 

4 SUUNNITTELUTILANNE 

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 
Immolanhovin 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. 

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

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 lähtökohtana on jätevedenpuhdistamon 
toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen Lappeenrannan alueella. 2. vaihemaakuntakaavan 
luonnosvaihe on ollut nähtävillä 5.4. – 10.5.2020.  
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Kartta 6. Ote epävirallisesta Etelä-Karjalan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan 
yhdistelmäkartasta. Kaavamuutosalueen sijainti keltainen ellipsi. (Lähde: Etelä-Karjalan Liitto) 

Suunnittelualue on merkitty maakuntakaavayhdistelmään urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi 
(VU/VR). Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä urheiluun ja 
matkailuun tarkoitettuja alueita. Alueella voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.  

Urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta koskee suunnittelumääräys: 

”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että alueen kehittämistarpeet 
sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee 
huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta.” 

Muut asemakaavan muutosaluetta koskevat maakuntakaavamerkinnät: 

Immolanhovi on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde 
(ma/km)  

Merkinnällä osoitetaan kulttuurihistoriallisen ympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti 
merkittävät rakennetut ympäristöt. Merkinnän osoittamilla 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.  

Aluetta koskee suunnittelumääräys: 

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

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.”. 

4.3 Yleiskaava 

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

Suunnittelualueen pohjoisosa on yleiskaavassa osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM). Alueelle 
rakentaminen edellyttää asemakaavaa tai oikeusvaikutteista erityisen määräyksen omaavaa 
osayleiskaavaa. 

Eteläosa suunnittelualueesta on yleiskaavassa osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi 
(VU). Alueen käytössä on otettava huomioon, että vesistöä rajaavaa puustoa ei saa poistaa. 
Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia. 

Suunnittelualueen kaakkoiskulma on urheilu- ja virkistysalueen sekä luonnonsuojelualueen (SL) 
rajalla. SL-alueella on voimassa kaavamääräys: ”Alueella ei sallita maankamaran kaivamista, 
louhimista eikä täyttämistä, puiden kaatamista eikä muitakaan luonnontilaa muuttavia 
toimenpiteitä, kunnes se on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. 
Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia.” 

Immolanhovin päärakennus on yleiskaavassa merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr). 
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Kartta 7. Ote Kestävä Imatra 2020 –yleiskaavasta. Kaavamuutosalueen karkea rajaus sinisellä. 
(Lähde: Imatran kaupunki) 

 
Imatran yleiskaava 2040 

Imatran uuden yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt. Yleiskaava on valmisteluvaiheessa. 
Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui vuoden 2018 alussa. 

4.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 29.6.1992 hyväksymä Imatran 
kaupunginosien 74, Vuoksenniska ja 76, Rautio asemakaava nro 736/2. Koko kortteli 126 ja siten 
myös suurin osa muutosalueesta on merkitty matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
(RM). Korttelin 126 ja Immalanjärven välinen alue on osa laajempaa golfkenttäaluetta (VU-1). 
Immolanhovin pohjoispuolella sijaitseva kortteli 127 on merkitty matkailuautoille ja –perävaunuille 
varatuksi korttelialueeksi (RT-1). Kaavamerkintään RT-1 on sisällytetty kaavamääräys: ”Aluetta 
voidaan käyttää myös autopaikoitukseen.” 

Immolanhovin päärakennus 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.” 

Korttelissa 126 rakennusoikeutta on tehokkuusluvun e=0,30 verran, mikä tarkoittaa koko korttelin 
alueella noin 13 000 kerrosneliömetriä (k-m²) ja suunnittelualueen osalla vähän alle 2 500 k-m². 
Suunnittelualueella rakennusala on merkitty vain Immolanhovin päärakennukselle. Rakennuksille 
ei ole määrätty kerroslukua. Korttelissa 127 ei ole rakennusoikeutta. 

Korttelissa 126 Immolanhovin pihapiirin pohjoispuolella on varattu pysäköintialuetta (p). 
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Korttelien 126 ja 127 välissä oleva VU-1 –alue on merkitty kokonaan ohjeelliseksi yleiselle 
jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi alueen osaksi, jolla moottoriajoneuvoilla ajo on 
ehdottomasti kielletty lukuun ottamatta golfkentän sisäistä huoltoajoa (pp-1). 

 
Kartta 8. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaavamuutosalueen rajaus punaisella. (Lähde: 
Imatran kaupunki) 

4.5 Selvitykset 

Kaavamuutostyössä käytetään mahdollisimman paljon hyväksi jo laadittuja selvityksiä, mm. 
maakuntakaavan, yleiskaavan ”Kestävä Imatra 2020” ja laadittavana olevan uuden yleiskaavan 
”Yleiskaava 2040”. selvityksiä. Kaavamuutosalueelta ja ympäristöstä on laadittu mm. seuraavat 
selvitykset: 

− Imatran luonnonsuojeluselvitys, Hanna Rutanen, 2000 

− Imatran luontoselvityksen päivitys, Tmi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, 2010 

− Vuoksen ranta-alueiden historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi, Ulrika Köngäs, 2010 

− Esitys tervaleppälehdon suojelemiseksi, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry, 2012 

− Immolanhovin rakennushistoriaselvitys, Ramboll, 2020 

 

Asemakaavamuutostyössä käytetään hyödyksi parhaillaan laadittavana olevan Yleiskaava 2040 
selvityksiä. Immalanjärven tervaleppälehdon rajaus kaavamuutosalueen kohdalla kartoitetaan 
osana yleiskaavan luontoselvityksiä. 

4.6 Rakennusjärjestys 

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

Asemakaavan laadinnan yhteydessä on laadittu sitova tonttijako korttelin 126 tontille 1 sekä korttelin 
127 tonteille 1 ja 2. 

4.8 Pohjakartta 

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

4.9 Rakennuskiellot 

Asemakaavan muutosalue ei ole rakennuskiellossa. 

5 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Asemakaavamuutoksen tarve liittyy Immolanhovin kiinteistön ja golfkenttää palvelevien 
toimintojen kehittämiseen. 

5.1.1 Vireilletulo 
Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 31.5.2020, jolloin myös osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (Liite 1.) on asetettu nähtäville. 

5.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.2.1 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 (kaupunkisuunnittelu, kaupunki-infra, 
rakennusvalvonta, Imatran vesi) 

• Imatran seudun ympäristötoimi 

• Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 

• Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 

• Hyvinvointi- ja koulutuspalvelut 

• Imatran seudun vammaisneuvosto 

• Imatran vanhusneuvosto 

• Imatran nuorisovaltuusto 

• Imatran kotiseutuyhdistys ry 

• Imatran kaupungin asettama Elinvoima-ohjausryhmä (ELVO-ryhmä) 

• Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys 

• Etelä-Karjalan liitto 

• Etelä-Karjalan pelastuslaitos 

• Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 

• Etelä-Karjalan museo 

• Puhelin- ja sähköyhtiöt 

• Imatran Lämpö Oy 
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• Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 

• Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

• Muut alueen toimijat 

5.2.2 Kaavoituksesta tiedottaminen 
Kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja 
kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.krs), 
Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 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. 

5.2.1 Valmisteluvaiheen kuuleminen 
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu 31.5.2020. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 1.6.2020 lähtien koko valmistelun ajaksi.  

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä vuorovaikutusta varten 19.10. – 6.11.2020. Osallisilla oli 
mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 
Kaavaluonnoksesta saadut palautteet on koottu ehdotusvaiheessa asemakaavan selostuksen 
liitteeksi tulleeseen vuorovaikutusraporttiin (liite 4.).  

5.2.2 Ehdotusvaihe 
Kaavaehdotus asetettiin nähtäville vuorovaikutusta varten 23.11.–23.12.2021 väliseksi ajaksi. 
Osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta oli tehtävä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen 
Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 
55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki on antanut perustellun vastineen muistutuksiin 
nähtävilläoloajan päätyttyä ja vastineet on liitetty kaavaselostuksen liitteenä olevaan 
vuorovaikutusraporttiin. Viranomaisilta pyydetään ehdotuksesta lausunnot, mikäli kaavaan on tehty 
merkittäviä muutoksia. 

5.2.3 Lausunnot  
Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot tarvittavilta viranomaisilta 
ja sidosryhmien edustajilta. Lausunnot vastineineen on kirjattu ehdotusvaiheessa tämän 
kaavaselostuksen liitteeksi liitettyyn vuorovaikutusraporttiin, Liite 4. 

5.2.4 Viranomaisyhteistyö 
Kaavamuutoksesta on pidetty tarvittavat viranomaisneuvottelut ja kaavamuutoksesta on pyydetty 
lausunnot viranomaisilta. 

5.2.5 Hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteella tehtiin 
vähäiset tarkistukset kaavaehdotukseen. Kaavaehdotusta ei olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun 
se on ollut julkisesti nähtävillä, joten sitä ei asetettu uudelleen ehdotuksena nähtäville. Imatran 
kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 15.3.2021 (§ 24). 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Karjalan museo jättivät kaavan hyväksymispäätöksestä 
valitukset, joiden molempien kohteena oli Pehtoorin talolta puuttuva suojelumerkintä. Kiinteistön 

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat
mailto:kirjaamo@imatra.fi
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ja rakennuksen omistaja on suostunut siihen, että Immolanhovin päärakennuksen lisäksi myös 
Pehtoorin talolle osoitetaan suojelumerkintä. Samalla Immolanhovin päärakennukseen 
mahdollistetaan sijoitettavan yksi asunto. Koska kaavaan nyt hyväksymispäätöksen jälkeen tehdyt 
muutokset koskevat vain asianomaisen etua ja asianomaista on kuultu muutoksiin liittyen, 
asemakaavan muutoksen uudelleen nähtäville asettaminen ei ole tarpeen. Asemakaavan 
muutoksesta on kuitenkin tehtävä uusi hyväksymispäätös. 

Tieto 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 §).  

Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan 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, saa asemakaava lainvoiman 30 päivän 
valitusajan kuluttua. 

Kaavan hyväksymisen yhteydessä Stora Enso Oyj: aloite 15.4.2020, nro 3/20, todetaan loppuun 
käsitellyiksi. 

5.2.6 Viranomaisyhteistyö (MRL 66 §) 
Asemakaavan suunnitteluun liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 18 ja 26 
§) on pidetty 11.5.2020 Microsoft Teams -etäkokouksena. Asemakaavan muutoksen edetessä 
pidetään tarvittaessa työ- ja viranomaisneuvotteluja. 

6 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

6.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavan rakenne muuttuu kaavamuutoksessa. Pohjoisosan korttelista 127 muutetaan noin 
2 800 m² golfkenttäalueeksi (VU-1). 

Aiemmin tehdyn määräalakaupan rajojen mukaisesti Immolanhovin pihapiiri pehtoorin taloineen 
aina Immalanjärven rantaan asti muuttuu palvelurakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö 
säilytetään (P/s). Kyseiseen korttelialuemerkintään on liitetty seuraava määräys: ”Alueella tehtävä 
uudisrakentaminen sekä peruskorjaus- ja muutostyöt tulee sopeuttaa muotokieleltään, 
materiaaleiltaan ja väritykseltään rakennushistoriallisesti arvokkaaseen Immolanhovin 
päärakennukseen sekä ympäristöön. Uuden rakennuksen ja piha-alueen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota julkisivujen mittasuhteiden, materiaalien, ja värien sekä muun 
rakennustavan sopeuttamiseen ympäristöönsä.”. Alueelle jo rakennetuille rakennuksille, ml. 
rannan läheisyydessä oleva laavu, on osoitettu rakennusalat. Immolanhovin päärakennuksen 
suojelumerkintä on päivitetty vastaavaksi kuin Neitsytniemen kartanon päärakennukselle ajateltu 
uusi suojelumerkintä sr-13: ”Suojeltava rakennus. 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 muutostöissä on pyydettävä 
alueellisen vastuumuseon lausunto.”. Lisäksi päärakennukseen on mahdollista sijoittaa yksi asunto 
(1 as). 
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Kaupunginvaltuuston 15.3.2021 hyväksymässä kaavassa Pehtoorin talolle oli osoitettu sr/ur-
merkintä: ”Säilytettävä rakennus tai uusi rakennus. Rakennushistoriallisesti tärkeä rakennus, jota 
ei saa purkaa ennen kuin tilalle tulevalle uudisrakennukselle on saatu rakennuslupa. 
Uudisrakennuksen tulee ulkomuodoiltaan sekä ulkopintojen materiaaleiltaan ja värityksiltään 
vastata nykyistä rakennusta. 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.”. Kyseinen 
merkintä mahdollistaa rakennuksen purkamisen velvoittaen rakentamaan ulkoarkkitehtuuriltaan 
vastaavan uudisrakennuksen. Sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen että Etelä-Karjalan museon 
kaavan hyväksymispäätöksestä jättämissä valituksissa Pehtoorin talolle vaadittiin suojelumerkintää, 
joten myös Pehtoorin talolle on osoitettu sr-13 -merkintä. 

Pehtoorin taloon voidaan sijoittaa korkeintaan kaksi asuntoa (2 as) ja sen pohjois- sekä 
länsipuolisten sivujen rakenteiden ääneneristävyyden on oltava vähintään 35 dB (A). Lisäksi 
asuntojen oleskelualueet on suojattava liikennemelulta siten, että melutaso ei saa klo 7-22 ylittää A-
painoitetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä klo 22-7 yöohjearvoa 50 dB. 

P/s-alueen eteläosaan on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta 
(luo) niiltä osin kuin alue on rakentamatonta ja ennen kaavamuutosta ollut golfkenttäaluetta. Luo-
alueella sijaitsee Immalanjärven rannan tervaleppälehtoa, jolla puiden kaataminen on kielletty 
muista kuin turvallisuussyistä. 

Ennen asemakaavamuutosta kortteleiden 126 ja 127 välissä ollut ”ohjeellinen yleiselle jalankululle 
ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla moottoriajoneuvolla ajo ehdottomasti kielletty lukuun 
ottamatta golfkentän sisäistä huoltoajoa” (pp-1) säilyy kaavamuutoksessa entisellään. Kyseisen pp-
1 -alueen ja RT-1 -alueen väli muuttuu VU-1 –alueeksi. Uutta VU-1 aluetta tulee kaavamuutoksella 
myös kapeasti P-korttelialueen itä- ja pohjoispuolelle. 

Suunnittelualueelle jo rakennettu pysäköintipaikka muuttuu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), 
joka varataan korttelin 126 tontin 1 (Immolanhovi) käyttöön (suluissa olevat numerot). 

6.2 Aluevaraukset ja mitoitus 

Korttelin 127 rajaus muuttuu ja sen käyttötarkoitus muutetaan LPA-alueeksi. Alue sisältää nykyisen 
paikoitusalueen sekä sen laajennusmahdollisuuden Golftien suuntaisesti. LPA-alueen pinta-ala on 1 
470 m².  

Immolanhovin pihapiiri aina Immalanjärven rantaan asti muuttuu P/s-alueeksi, jonka pinta-ala on 
10 539 m². Alueen rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku perustuvat jo rakennettuihin 
rakennuksiin: 

• Pehtoorin talon rakennusalalla rakennusoikeutta on 150 k-m² ja kerrosluku on yksi 

• Immolanhovin päärakennus on suojeltu, kerrosalaltaan 600 k-m² ja kerrosluvultaan kaksi 

• Saunarakennuksen rakennusalalla rakennusoikeutta on 120 k-m² ja kerrosluku kaksi 

• Päärakennuksen ja pehtoorin talon välissä olevan autotalli/varastorakennuksen 
rakennusalalla rakennusoikeutta on 100 k-m² ja kerrosluku yksi 

• Immalanjärven rannan läheisyydessä olevan laavun rakennusalalla 10 k-m² 

Osa kortteleista 126 ja 127 muuttuu VU-1 –alueeksi. Yhteensä kaavamuutosalueella on 
golfkenttäaluetta 4 526 m². 

Immalanjärven vesialuetta asemakaavan muutoksen alueella on 239 m². Kyseiset vesialuekaistaleet 
kuuluvat Immolanhovin päärakennuksen tontille (korttelin 126 tontti 1). 
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Katualuetta kaavamuutosalueella on 1 289 m². 

6.3 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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6.4 Nimistö 

Kaavamuutosalueen nimistö säilyy ennallaan. 

6.5 Asemakaavamuutoksen suhde yleiskaavaan 

Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 19.4.2004. Siinä Immolanhovin alue on merkitty päärakennuksesta 
pohjoiseen matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja etelään urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU) 
rajautuen idässä luonnonsuojelualueeseen (SL). Lisäksi päärakennus on merkitty suojeltavaksi 
rakennukseksi (sr) ja Immalanjärven rannan tuntumassa kulkee ohjeellinen pääulkoilureitti. 

Nyt laadittava asemakaavan muutos on osittain yleiskaavan mukainen. Asemakaavan muutos 
poikkeaa yleiskaavasta laajentaen korttelin 126 käyttömahdollisuuksia Immolanhovin osalta – 
kartanoa ja sen pihapiiriä voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin matkailua ja golfkentän 
toimintaa tukevien lisäksi myös muiden palveluiden tuottamiseen. Lisäksi päärakennukseen on 
mahdollista sijoittaa yksi ja Pehtoorin taloon kaksi asuntoa Immolanhovin ja/tai golfkentän 
henkilökunnan käyttöön. Nyt laadittavana oleva asemakaava myös huomioi Immalanjärven rannan 
läheisyydessä olevat luontoarvot paremmin kuin voimassa oleva yleiskaava ja poistuva asemakaava. 

7 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 

7.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Asemakaavan muutoksessa Immolanhovin päärakennus säilyy suojeltuna ja myös Pehtoorin talolle 
osoitetaan sama suojelumerkintä. Lisäksi päärakennukseen voidaan sijoittaa yksi ja Pehtoorin 
taloon korkeintaan kaksi asuntoa Immolanhovin ja/tai golfkentän henkilökunnan käyttöön. 
Täydennysrakentamiseen asemakaavan muutos ei anna mahdollisuuksia ja mahdollinen 
uudisrakentaminenkin on toteutettava nykyisten rakennusten paikoille. Asemakaavan muutoksella 
ei siis ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen eikä rakennettuun ympäristöön. 

7.2 Vaikutukset Immalanjärven rantamaisemaan 

Immalanjärven läheisyydessä olevat rakentamattomat alueet ovat asemakaavan muutoksessa 
osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi alueiksi, joilla puiden kaataminen on 
sallittu vain turvallisuussyistä.  Kaavamuutosalueelle ei myöskään ole sallittua rakentaa nykyisiä 
rakennuksia korkeampia rakennuksia. Asemakaavan muutoksella ei siis ole vaikutuksia 
Immalanjärven rantamaisemaan. 

7.3 Vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilymiseen 

Immolanhovin päärakennus säilyy suojeltuna ja myös Pehtoorin talolle osoitetaan sama 
suojelumerkintä. 

Muut kaavamuutosalueen rakennukset eivät ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, mutta 
asemakaavan muutos mahdollistaa niiden säilymisen Pehtoorin talon pohjoispuolella olevaa 
autotallirakennusta lukuun ottamatta. 

7.4 Vaikutukset Imatran kaupungin matkailuun ja elinvoimaan 

Asemakaavan muutos mahdollistaa Immolanhovin alueella myös muita palveluita kuin matkailua 
tukevat palvelut. Nykyistä monipuolisemmat mahdollisuudet arvokkaan kartanon hyödyntämiseen 
tekevät alueesta nykyistä mielenkiintoisemman kohteen ja laajentaa mahdollisten toimijoiden 
ryhmää, mikä voi puolestaan parantaa alueen matkailullista houkuttelevuutta. Asemakaavan 
muutoksella voi siis olla positiivinen vaikutus Imatran kaupungin matkailuun ja elinvoimaan. 
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7.5 Vaikutukset virkistykseen 

Asemakaavan muutoksessa alueen luonne säilyy julkisena tai puolijulkisena riippuen Immolanhovin 
kantatilalle sijoitettavista toiminnoista eikä se estä nykyisten kulkureittien käyttöä. Immolanhovin 
kantatilan omistaja voi halutessaan rajoittaa kulkemista ja oleskelua kantatilan alueella. Voimassa 
olevassa yleiskaavassa oleva Immalanjärven rannan myötäinen ohjeellinen pääulkoilureitti ei ole 
toteutunut ja se voisi haitata alueen luontoarvoja. Asemakaavan muutoksella ei siis ole merkittäviä 
vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön. 

7.6 Vaikutukset liikenteeseen 

Jotta Immolanhovin päärakennuksen ja Pehtoorin talon tonttiliittymät voidaan järjestää suoraan 
katualueelta, Golftien katualuetta jatketaan asemakaavan muutoksessa etelään. Liikennetuotos ei 
kaavamuutoksen vuoksi kuitenkaan juurikaan muutu, joten asemakaavan muutoksella ei ole 
merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen. 

8 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

8.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

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

 

30.9.2020, päivitetty 11.11.2020, 11.2.2021 ja 16.6.2021 

Kaavaselostukseen on tehty teknisiä korjauksia asemakaavan muutoksen voimaan tulon jälkeen. 
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