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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) 30.9.2020 

Kaupunginosa 74, Vuoksenniska                      Päiv 11.11.2020 
Osa korttelia 126, kortteli 127 sekä golfkenttä- ja katualuetta, Golftie 18 

Asemakaavan muutos 1104, Immolanhovi 

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

Suunnittelukohde    

Suunnittelualue sijaitsee Imatran kaupungin 74. kaupunginosassa (Vuoksenniska) osoitteessa 
Golftie 18. Asemakaavan muutosalue käsittää Immolanhovin piha-alueineen Immalanjärven 
rantaan asti, pohjoispuolisen pysäköimispaikan sekä korttelin 127. Alueen pinta-ala on noin 1,7 
ha.  

Tavoitteet 

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. 

Suunnittelun lähtökohdat ja selvitykset 

Aloite 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Stora Enso Oyj:n aloitteesta, joka on päivätty 17.4.2020 
(nro 3/20). Aloitteen perusteluna esitetään, että kaavamuutos palauttaisi Immolanhovin 
alkuperäisen käyttötarkoituksen, mutta mahdollistaisi myös golftoimintaa tukevat palvelut 
kiinteistön alueella. 
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Kuva 1. Ilmakuva kaavamuutosalueesta, jonka karkea rajaus punaisella. (Lähde: MML) 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee Immolanhovin päärakennus, joka on valmistunut 1880-luvulla. 
Päärakennus edustaa tyypillistä 1800-luvun lopun kartanorakennusta empire-laudoituksineen ja 
taitekattoineen. Rakennuksen arvellaan olevan siirretty nykyiselle paikalleen jostain muualta. 

Pihapiiriin sijoittuu 1910-luvulla rakennettu puolitoistakerroksinen sivurakennus, pehtoorin 
rakennus, joka on toiminut asuintalona. Pää- ja sivurakennuksen välissä sijaitsee 1960-luvulla 
rakennettu autotalli/varastorakennus. Lisäksi Immalanjärven rannan läheisyydessä sijaitsee 
vuonna 1970-luvun alkupuolella rakennetut saunarakennus ja laavu.  

Kuva 2. Immolanhovin päärakennus toukokuussa 2020. (© Imatran kaupunki) 

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. 
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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). 

 

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 
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.  
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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. (Lähde: Museovirasto) 

Muinaisjäännösalueen rajaus on päivitetty kaavan valmisteluaineiston nähtävillä olon aikana. 
Muinaisjäännösalueelle ei osoiteta rakennusoikeutta jo olevien rakennuksen lisäksi. 

 
Kartta 4. Immolanhovin tontin muinaisjäännösalueen 28.10.2020 päivitetty rajaus. (Lähde: Museovirasto). 

 

Pohjavesialueet 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 

Maaperä 

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

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. 

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 
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.  

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 nähtävillä 5.4. – 10.5.2020.  
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Kartta 5. 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 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 
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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.”  

                
Kuva 3. Immolanhovin alkuperäinen julkisivu pohjoiseen. 

                                                                       
Kuva 4. Pehtoorin rakennuksen alkuperäinen julkisivu länteen. 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 19.4.2004. 
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Kartta 6. Ote Kestävä Imatra 2020 –yleiskaavasta. Kaavamuutosalueen karkea rajaus sinisellä. (Lähde: 
Imatran kaupunki) 

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).  

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

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 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 54 §: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 
”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. 

Vaikutusten arviointi 

Koko kaavamuutostyön ajan arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia Immolanhovin 
rakennushistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen ja sen pihapiiriin, yhdyskuntarakenteeseen, 
kulttuurimaisemaan, virkistykseen sekä Imatran kaupungin matkailuun ja elinvoimaan. 
Vaikutusten arvioinnit liitetään kaavaprosessiin, erillisiä vaikutusten arviointeja ei laadita. 
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Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja 
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan 
valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

Osallisia ovat 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 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 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. 

Valmisteluvaihe 

Kuulutus asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettamisesta julkaistiin Imatran kaupungin internetsivuilla sekä Uutisvuoksessa 
31.5.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti nähtäville 1.6.2020 alkaen 
koko asemakaavan muutoksen valmistelun ajaksi ja sitä voidaan täsmentää ja täydentää 
kaavaprosessin aikana.  

Asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta kuulutetaan Uutisvuoksessa ja 
kaupungin internetsivuilla. Osalliset saavat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen 
nähtävillä oloajan päättymistä. Palautteet kaavaluonnoksesta pyydetään lähettämään 
nähtävilläoloajan loppuun mennessä kirjallisesti Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna 
kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo@imatra.fi.  Kaupunki antaa perustellun vastineen mielipiteisiin kaavaselostuksen 
liitteeksi tulevassa vuorovaikutusraportissa.   

mailto:kirjaamo@imatra.fi
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Ehdotusvaihe 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteella 
laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetetaan kaupunkikehityslautakunnan hyväksymisen 
jälkeen nähtäville vuorovaikutusta varten 30 päivän ajaksi. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Mahdolliset muistutukset 
kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen Imatran 
kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 
Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki antaa perustellun vastineen muistutuksiin. 
Viranomaisilta pyydetään ehdotuksesta lausunnot, mikäli kaavaan on tehty merkittäviä 
muutoksia. 

Hyväksyminen 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteella tehdään 
vähäiset tarkistukset kaavaehdotukseen. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen 
jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen ehdotuksena 
nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat 
vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. 

Kaavan hyväksyy Imatran kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi 
hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen osoitteella Itä-Suomen hallinto-
oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio.  Mikäli kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ei ole tehty 
valituksia, saa asemakaavan muutos lainvoiman 30 päivän valitusajan kuluttua. 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksesta pidetään tarvittavat viranomaisneuvottelut ja kaavamuutoksesta pyydetään 
lausunnot viranomaisilta. 

Kaavoituksen alustava aikataulu 

VIREILLETULO ja OAS, toukokuu – kesäkuu 2020 

LUONNOSVAIHE, loka-marraskuu 2020 

EHDOTUSVAIHE, marras-joulukuu 2020 

HYVÄKSYMISVAIHE, tammikuu 2020  

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tullaan tarkentamaan ja täydentämään tarpeen mukaan 
suunnittelun kuluessa. Mahdolliset mielipiteet tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
toivotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Mielipiteet pyydetään lähettämään kaupungin kirjaamoon kirjallisesti osoitteella Imatran 
kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo@imatra.fi.  

 

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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