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1. TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran kaupungin aloitteesta ja se sisältyy Imatran 
vuosien 2019-2021 kaavoitusohjelmaan. Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille vuo-
den 2018 kaavoituskatsauksessa. 

Alue on ollut mukana Torkkelinkadun ympäristöä ja kerhokeskus Koskiksen aluetta koske-
vassa asemakaavan muutoksessa nro 1082 vuosina 2018-2020, mutta kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kaavan vain kerhotalo Koskiksen korttelin osalta kokouksessaan 15.6.2020 § 30 ja 
jätti kaavan muutoin hyväksymättä. 

Suunnittelualue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa osoitteissa Torkkelinkatu 5, 7, 9 
ja 11. Alue rajautuu pohjoisessa Helsingintiehen, etelässä Torkkelinkatuun ja lännessä Vii-
purintiehen. Likimääräinen aluerajaus on esitetty kartassa 1. Alueen pinta-ala on noin 4,4 
ha.  

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia uudisrakentamisen mahdollisuuksia ja päi-
vittää voimassaolevat asemakaavat korttelien 90 ja 91 sekä niitä ympäröivien katu-, puisto- 
ja pysäköintialueiden osalta.  

Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan uudisrakentamisen sovittamista historiallisesti ker-
rostuneeseen kaupunkirakenteeseen. 

 

2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

Vireilletulo (kaavoituskatsaus) Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2018 

OAS nähtävillä 18.12.2020  

Kaavaluonnos nähtävillä 

Yleisötilaisuus teams-etäyhteydellä 

1. - 30.3.2021 

18.3.2021 

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 1.6.2021 § 78 

Kaavaehdotus nähtävillä 

Yleisötilaisuus teams-etäyhteydellä 

15.6. – 16.7.2021 

21.6.2021 

Kaupunginhallituksen käsittely 29.11.2021 § 348 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.12.2021 § 137 

Lainvoimainen 21.1.2022 
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3. SIDOSRYHMÄNEUVOTTELUT 

Pvm Palaute 
18.2.2021 Pieniä korjauksia kaavakarttaan. 

 

4. VIRANOMAISNEUVOTTELUT JA PALAVERIT 

Kaavoitettava alue on ollut mukana Torkkelinkadun ympäristöä ja kerhokeskus Koskiksen 
aluetta koskevassa asemakaavan muutoksessa nro 1082 vuosina 2018-2020. Imatran kau-
punginvaltuusto hyväksyi kaavan vain kerhotalo Koskiksen korttelin osalta ja jätti kaavan 
muutoin hyväksymättä. 

Kaavahankkeen 1082 kaavoitusprosessin aikana on pidetty yhteensä 6 viranomaisneuvot-
telua tai -palaveria 8.8.2018-7.2.2020. 

Pvm Sisältö 

23.4.2021 Keskusteltiin lausunnossa esiin nostetusta rakennetun kulttuuriympäris-
tön selvityksestä. Aiemman kaavaprosessin aikana ei ole nostettu tarvetta 
esiin. 

Esitettiin tarkennuksia kaavamääräyksiin rakentamisen ohjaamisen ja 
RKY-alueen osalta. 

Museo ja KASELY: 

Rakennuksia ei tarvitse inventoida RHS-tasoisesti, vain sillä tasolla, että 
alueen historiallista ja monikerroksista ympäristöä tulee kuvatuksi. Myös 
tiedossa olevia ongelmia talojen kunnossa voi nostaa esiin. Ei nähdä, että 
inventoinnilla olisi suoraan vaikutusta kaavaratkaisuun, mutta on hyvä 
esittää tiedot rakennuksista ja siitä, että niillä ei ole suojeluperusteluja. 
Esitetyt täydennykset määräyksiin vaikuttavat hyviltä ja heijastavat alu-
een arvoa. 

6.5.2021 Käytiin läpi laadittua rakennetun kulttuuriympäristön selvitystä. Todet-
tiin selvityksen olevan riittävä. 

 

5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAATU PALAUTE 
JA VASTINEET 

Pvm Palautteen antaja ja palaute 
 

Vastine 

18.1.2020 Etelä-Karjalan Museo 
Osa suunnittelualueesta on ollut raken-
nuskiellossa vuodesta 1983. Kortteleissa 
90-91 on voimassa rakennuskielto 
26.4.2021 saakka (Kaupunkikehityslauta-
kunta 14.5.2019 § 55). Rakennuskielto 
poistuu asemakaavan muutoksen saatua 
lainvoiman. Tällä alueella sijaitsee mm. 

 

Kaavahanke on ollut mukana Torkkelinka-
dun ja kerhokeskus Koskiksen aluetta kos-
kevassa asemakaavan muutoksessa nro 
1082 vuosina 2018-2020. Imatran kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi kaavan vain kerhotalo 
Koskiksen osalta kokouksessaan 15.6.2020 
§ 30 ja jätti kaavan muutoin hyväksymättä. 
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vuonna 1935 valmistunut funktionalisti-
nen asuinrakennus, v. 1953 valmistunut 
entinen leipomon asuinrakennus sekä v. 
1973 valmistunut kerrostalo. Aiemmissa 
selvityksissä on tutkittu täydennysraken-
tamisvaihtoehtoja alueelle (mm. diplomi-
työ, Kojo 2018). Aiemmissa selvityksissä 
ei kuitenkaan ole tarkasteltu mainittujen 
rakennusten historiaa tai analysoitu nii-
den arvoja. 
 
Museo katsoo, että jotta asemakaavamuu-
toksen vaikutuksia suunnittelualueen ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön voi-
daan arvioida, tausta-aineistoa on täyden-
nettävä rakennetun kulttuuriympäristön 
selvityksellä. Selvityksessä tulee inven-
toida ja arvottaa mainitut vuosina 1935, 
1953 ja 1973 valmistuneet rakennukset. 
 
Suunnittelualueen kaakkoispuolella si-
jaitsee kiinteä muinaisjäännös Imatra 
Imatrankoski, muinaisjäännösrekisteri-
tunnus 1000015112, joka on kosken ran-
nalla sijaitseva kalliohakkausalue. Suun-
nittelualueen kehittämisellä ei ole vaiku-
tusta muinaisjäännökseen. Museolla ei 
ole huomautettavaa suunnitelmista ar-
keologisen kulttuuriperinnön osalta. 
 

Kaavamuutoksen nro 1082 osalta Etelä-Kar-
jalan museon saapuneissa lausunnoissa ei 
ole tuotu esiin tarvetta inventoida Torkke-
linkadun varrella sijaitsevia, 1935, 1953 ja 
1973 valmistuneita rakennuksia. Kaavapro-
sessin aikana pidettiin yhteensä 6 työpalave-
ria tai neuvottelua viranomaisten kanssa. 
Tarvetta inventoinnille ei ole nostettu esiin 
myöskään näissä palavereissa tai neuvotte-
luissa. Imatran kaupunki katsoo, että inven-
tointitarve olisi tullut esiin aiemman kaava-
prosessin aikana, mikäli sille olisi ollut tar-
vetta. 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. 

18.1.2021 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Osa kaavan 1111 alueesta on valtakunnal-
lisesti arvokasta maisemakokonaisuutta 
ja kulttuurimaisemaa. Puistot ovat olen-
nainen osa sitä, minkä vuoksi puistot tu-
lee säilyttää. Mikäli puistoalueille kuiten-
kin suunnitellaan rakentamista, tulee 
niistä tehdä luontoselvitys ja niiden mer-
kitys maisemassa sekä yleiselle virkistys-
käytölle tulee arvioida. 
 
Kaavahankkeet ovat jatkoa aiemmille 
hankkeille. Näiden yhteydessä on pidetty 
viranomaisneuvottelut, joissa esiin nos-
tetut asiat tulee huomioida kaavahank-
keissa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
tiedossa ei ole sellaisia uusia seikkoja, 
joiden vuoksi aloitusvaiheen viranomais-
neuvottelulle (MRL 66§) olisi tarvetta. 
 

 

Puistoalueille ei osoiteta uutta rakenta-
mista. Puistoalueiden osuus lisääntyy suun-
nittelualueen lounaisosassa, kun voimassa-
olevan kaavan LP-aluetta pienennetään. 

 

 

 

Merkitään tiedoksi.  
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6. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAADUT LAUSUN-
NOT 

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

Pvm Palautteen antaja ja palaute 
 

Vastine 

4.3.2021 Telia Finland Oyj 
Suunnittelualueella on Telian infraa. 
Työstä ei saa aiheutua sille vahinkoa eikä 
sen päälle saa asentaa mitään.  
 

 
Merkitään tiedoksi. 

11.3.2021 Blue Lake Communications Oy  
Blue Lake Communications Oy:llä on ase-
makaavamuutos 1111 Torkkelinkatu alu-
eella tietoliikennereittejä ja tietoliikenne-
kaapeleita. Jos tulee kaapeleiden- ja kaa-
pelireittien siirtoja, niin kaapeleiden- ja 
kaapelireittien siirron maksaa tilaaja. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

18.3.2021 Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy 
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:llä on 
sähköverkkoa kaavamuutosalueella, jolla 
voidaan todennäköisesti toteuttaa kaavan 
sähköhuolto riippuen lopullisesta raken-
nuskannasta. Mikäli sähköverkkoon pitää 
tehdä muutoksia, tehdään ne kaapeliverk-
koon ja jakokaappeihin katualueella. 
Uusia puistomuuntamoita ei tarvitse ra-
kentaa alueelle. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

23.3.2021 Kainuun ELY-keskus 
Kainuun ELY-keskus toteaa, että patotur-
vallisuus on riittävästi huomioitu kaava-
selostusluonnoksessa. 
 
Padon vahingonvaaraselvityksen 
(5.12.2012) perusteella säännöstelypadon 
sortuessa vahingonvaara-alue ei ulottuisi 
Imatrankoskentielle saakka eikä siten 
myöskään laadittavana olevalle asema-
kaava-alueelle. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

23.3.2021 Etelä-Karjalan liitto 
Torkkelinkadun asemakaavan mahdollis-
tama uudisrakentaminen tuo lisää haas-
teita Valtionhotellin ympäristöön laadit-
tavien muiden asemakaavojen yhteenso-
vittamisessa, valtakunnallisesti arvok-
kaan maiseman vaalimisessa ja erityisesti 
Valtionhotellin aseman ja sen näkyvyy-
den turvaamisessa. Uudisrakentamisella 
on vaikutusta myös alueen rakennusten 
historialliseen kerrostumaan. 
 
Imatrankosken ydinkeskustan alue on 
varsin suppea ja sen kehityksen toivotaan 
jatkuvan sekä ympäristöllisesti, kulttuu-

  
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatrankosken ydinkeskustan alueesta on 
laadittu useita erilaisia ideasuunnitelmia. 
Näitä suunnitelmia on listattu kaavaselos-
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risesti että matkailullisesti vetovoimai-
sena ydinalueena. Kävelykadun veto-
voima, Valtionhotelli ja koskipuisto ovat 
keskustan omaleimaisia helmiä, joiden 
arvoa on tärkeää vaalia. 
 
Etelä-Karjalan liitto ehdottaakin, että 
laadittavana olevista keskustan asema-
kaavoista järjestetään arkkitehti-kutsu-
kilpailu, jonka tavoitteeksi voisi asettaa 
alueen vetovoimaisuuden edistäminen ja 
kulttuuriarvoiltaan omaperäisen Imat-
rankosken keskustan turvaamisen myös 
tulevaisuudessa. 
 

tuksen kohtaan 3.6.5 Selvitykset. Laadi-
tuista suunnitelmista viimeisin on kaava-ai-
neiston liitteenä oleva Imatrankosken kort-
telien 90-92 ja 140 kehittämissuunnitelma 
(diplomityö, Anna Kojo, 2018). Arkkitehti-
kutsukilpailun tarvetta on alueen suunnit-
telun yhteydessä pohdittu, mutta alueesta 
laadittujen erilaisten vaihtoehtotarkastelu-
jen vuoksi on katsottu, että järjestettävällä 
kutsukilpailulla ei saavuteta sellaista lisäar-
voa alueen suunnittelulle, että se olisi pe-
rusteltua järjestää. 

25.3.2021 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Suunnittelukohteena oleva alue kuuluu 
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ris-
kialueluokittelussa luokkaan II. Suunni-
telman mukaiset rakennuskannan muu-
tokset ja alueella vaikuttavien henkilöi-
den lukumäärän lisäys mahdollistavat 
sen, että alueen riskiluokitus mahdolli-
sesti nousee vaativammalle tasolle (I - 
riskiluokka). 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

26.3.2021 Vanhusneuvosto 
Vanhusneuvosto puoltaa asemakaavan 
muutoksen eteenpäin viemistä. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

30.3.2021 Vammaisneuvosto 
Vammaisneuvosto hyväksyy luonnosvai-
heen asemakaavan muutoksen. 
 
Vammaisneuvosto haluaa kiinnittää huo-
miota Torkkelinkadun tulevassa uudisra-
kentamisessa, että erityisryhmien asu-
mistarpeet otetaan huomioon. Asunnot 
sijoittuvat keskustaan ja ovat lähellä pal-
veluita, joten ne soveltuisivat hyvin vam-
maisille ja ikääntyneille asukkaille. Vam-
maisneuvosto esittää, että uudisrakenta-
misen edetessä Eksote otettaisiin mukaan 
keskusteluihin asuntojen tarpeesta. 
 
Liikenneympäristöjen suunnittelussa ja 
rakentamissa tulee tehdä ratkaisuja, jotka 
mahdollistavat vammaisten henkilöiden 
turvallisen liikkumisen. Näitä kohtia ovat 
katujen ja jalkakäytävien tasoerot, käytet-
tävät kiveykset ja muut materiaalit sekä 
liikennejärjestelyt teitä ylitettäessä. 
 
 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
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30.3.2021 Etelä-Karjalan museo 
Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa koskevassa lau-
sunnossaan museo on todennut, että 
tausta-aineistoa tulisi täydentää rakenne-
tun kulttuuriympäristön selvityksellä, 
joka arvottaisi suunnittelualueen nykyi-
sen rakennuskannan (kolme rakennusta, 
joista vanhin on vuodelta 1935). Selvityk-
sen avulla kaavamuutoksen vaikutuksia 
suunnittelualueen ja sen ympäristön 
rakennettuun kulttuuriympäristöön voi-
daan arvioida kattavammin. Maankäyttö- 
ja rakennuslain 9 § mukaisesti kaavaa 
laadittaessa on selvitettävä suunnitelman 
ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteutta-
misen ympäristövaikutukset, mukaan lu-
kien kulttuuriset vaikutukset. Selvitystä 
ei ole tehty, ja rakennuksia koskevat tie-
dot kaavaselostuksessa koostuvat käytän-
nössä vain niiden rakennusvuosista. 
 
Kaavamuutoksen tausta-aineistoihin 
kuuluu mm. Anna Kojon alueen kehittä-
mistä käsittelevä diplomityö, jossa ympä-
ristöä tarkastellaan moniulotteisesti. 
Diplomityön tai muiden kulttuuriympä-
ristöä koskevien selvitysten vaikutus esi-
tettyihin kaavaratkaisuihin ei kuitenkaan 
avaudu selkeästi kaavaselostuksesta. 
 
Tämän seurauksena uudisrakentamisen 
ohjaus ei museon näkökulmasta ole kaa-
valuonnoksessa riittävää. Suunnittelu-
alue sijaitsee Imatran valtionhotellin vä-
littömässä läheisyydessä, Kruunupuiston 
vieressä. Näin keskeisellä sijainnilla  
rakentamisen vahva, kulttuuriympäris-
tön arvot syvällisesti huomioon ottava 
ohjaus on tarpeen. 
 
Museo kiinnittää huomiota mm. siihen, 
että kaavaluonnoksen yleisten määräys-
ten mukaan ”rakennukset tulee sopeuttaa 
massoittelultaan, materiaaleiltaan ja vä-
reiltään lähellä oleviin rakennuksiin ja 
niiden miljööseen”. Ottaen huomioon lä-
hiympäristön rakennuskannan hajanai-
suuden vaikuttaa jäävän osin tulkinnan-
varaiseksi, mitä määräys oikeastaan 
edellyttää. 
 
Museo toteaa, että suunnittelualueen ra-
kennetun ympäristön arvoja tulee kaava-

 
Alueelta on laadittu lausunnon mukaisesti 
rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. 
Asemakaavaselostusta on täydennetty selvi-
tyksen pohjalta rakennetun kulttuuriympä-
ristön osalta. Vaikutusten arviointia on täy-
dennetty tehtyyn selvitykseen peilaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selostusta täydennetään kuvauksella ase-
makaavaratkaisun vaihtoehdoista ja niiden 
vaikutuksista. 
 
 
 
 
 
 
Uudisrakentamista ohjaavia kaavamää-
räyksiä on täydennetty ja RKY-alueen ra-
jaus on lisätty kaavakartalle. Ehdotettuja 
määräyksiä on käsitelty viranomaispalave-
rissa 23.4.2021. 
 
 
 
 
 
Rakentamista ohjaavia yleisiä määräyksiä 
on täydennetty julkisivumateriaalien osalta 
siten, että pääasiallisena julkisivumateriaa-
lina tulee käyttää vaaleaa rappausta. Ra-
kennusten harjansuunnan tulee olla Tork-
kelinkadun suuntainen. Määräyksiin teh-
tyjä muutoksia on käsitelty viranomaispala-
verissa 23.4.2021.  
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selosteessa avata kattavammin ja kaavoi-
tusratkaisuja perustella laajemmin. Mu-
seon tulkinnan mukaan nyt esitetyssä 
kaavaratkaisussa on yllä kuvattuja risti-
riitoja maankäyttö- ja rakennuslain 9 §, 
54 § ja 12 § kanssa. 
 
Museolla ei ole huomautettavaa kaava-
luonnoksesta arkeologisen kulttuuripe-
rinnön osalta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 

31.3.2021 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Kaavaratkaisussa sijainti osin RKY-alu-
eella ja sen vieressä ei näy. Kaavakartalla 
tulee osoittaa valtakunnallisesti merkit-
tävän kulttuuriympäristön alue rasteri tai 
viivamerkinnällä. Kaavan vaikutusten 
arvioinnissa tulee ottaa kantaa kaavarat-
kaisun vaikutuksiin RKY-alueenarvoihin. 
Kaavaluonnos ei riittävällä tavalla edistä 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden toteuttamista ja huomioonotta-
mista (MRL 24 §). 
 
Alueellinen vastuumuseo (Etelä-Karjalan 
museo) on osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta antamassaan 
lausunnossa todennut, että tausta-aineis-
toa on täydennettävä rakennetun kult-
tuuriympäristön selvityksellä. Selvityk-
sessä tulee inventoida ja arvottaa maini-
tut vuosina 1935, 1953 ja 1973 
valmistuneet rakennukset. Kaavaselos-
tuksessa ei ole mainintaa, että 
selvitystä olisi tehty. Erityisesti kahden 
vanhimman rakennuksen osalta 
inventointi olisi tarpeellista tehdä. 
 
Kaavaratkaisun pohjaksi on laadittu 
useita eri suunnitelmia. Kaavakartassa 
rakennusten sijoitteluun ei ole kuiten-
kaan otettu kantaa ja yleismääräyksissä 
sijoittelun ohjaus on vaikeatulkintaista. 
Tämä johtaa siihen, että rakentamisen 
vaikutusten arviointi kaupunkikuvaan on 
hankalaa. 
 

 
Kaavaselostusta ja kaavakarttaa on korjattu 
RKY-aluerajauksen osalta. Rajaus on lisätty 
kaavakartalle. Alueelta on laadittu rakenne-
tun kulttuuriympäristön selvitys ja kaava-
selostusta on täydennetty laaditun selvityk-
sen pohjalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavakartan määräyksiä on tarkistettu jul-
kisivumateriaalien ja harjansuunnan osalta. 
Yleismääräyksiin on tehty rakentamista oh-
jaavia tarkistuksia. Kaavassa on annettu 
ohjeellinen rakennusala ja määräyksiä ra-
kennusoikeuden pilkkomisesta pienempiin 
osiin.  

20.4.2021 Rakennusvalvontajaosto 3/2021 
§20: 
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asema-
kaavan muutosluonnosta 1111, 
kaupunginosa 12 Imatrankoski, huomau-
tuksitta. 
 

 
 
Merkitään tiedoksi. 
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20.4.2021 Imatran seudun ympäristölauta-
kunta 3/2021 § 30: 
Imatran seudun ympäristölautakunta 
Imatran kaupungin ympäristönsuojelu- 
ja terveydensuojeluviranomaisena antaa 
asemakaavan muutoksen 1111 kaavaluon-
noksesta seuraavan lausunnon: 
 
Liikennemelualueella sijaitsevan asuin-
kerrostalojen korttelialueen (AK) raken-
nusten ulkovaipan ääneneristävyysvaati-
musten lisäksi tulisi antaa määräys ulko-
tilojen oleskelualueiden suurimmista sal-
lituista päivä- ja yöajan melutasoista so-
veltaen valtioneuvoston päätöstä 
993/1992 melutason ohjearvoista. 
 
Kaavaluonnoksen korttelin 175 tontin 1 
maaperää on puhdistettu vuonna 1997. 
Tehdystä maaperän puhdistuksesta huo-
limatta entisen polttonesteen jakelupis-
teen lähialueelta voi rakentamisen yhtey-
dessä löytyä öljyhiilivetyjen pilaamaa 
maa-ainesta esim. tontin ja tiealueen reu-
noilta. Tästä syystä kaavassa on syytä olla 
tämän tilanteen hoitamista koskeva mää-
räys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavamääräyksiä on täydennetty ulko-oles-
kelualueiden osalta seuraavasti: AK-kortte-
lialueella on varattava riittävästi melulta 
suojattua leikki- ja oleskelualuetta. Ulko-
oleskelualueet on suojattava liikenneme-
lulta siten, että päiväaikainen (klo 7-22) 
melutaso ei saa ylittää melun A-painotetun 
ekvivalenttitason päiväohjearvoa 55 dB. 
Korttelin 175 tontin 1 osalta on annettu seu-
raava määräys: Korttelin 175 tontin 1 raken-
tamisen yhteydessä tulee huomioida tontin 
maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja 
puhdistustarve. Pilaantuneet maa-ainekset 
tulee käsitellä ympäristöviranomaisten hy-
väksymällä tavalla. 
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8. KAAVALUONNOKSESTA SAADUT LAUSUNNOT 

8.1. Telia Finland Oyj 
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8.2. Blue Lake Communications Oy 

 



18 / 51 

 

 

 

8.3. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy 
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8.4. Kainuun ELY-keskus 
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8.5. Etelä-Karjalan liitto 
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8.6. Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
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8.7. Vanhusneuvosto 
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8.8. Vammaisneuvosto 
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8.9. Etelä-Karjalan museo 
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8.10. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
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8.11. Rakennusvalvontajaosto 
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8.12. Imatran seudun ympäristölautakunta 
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9. KAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA VASTINEET 
Pvm Palautteen antaja ja palaute 

 
Vastine 

29.6.2021 Telia Finland Oyj 
Suunnitelma-alueella on Telian infraa. 
Työstä ei saa aiheutua sille vahinkoa, eikä 
sen päälle saa asentaa mitään. 
 
Jos tulee tarvetta kaapelisiirroille, niin 
niistä on ilmoitettava 12 viikkoa ennen 
maanrakennustöiden aloitusta. Siirroista 
aiheutuneet kulut laskutetaan työn tilaa-
jalta. 

 
Merkitään tiedoksi. 

6.7.2021 Kainuun ELY-keskus 
Kainuun ELY-keskus on 23.3.2021 anta-
nut lausunnon asemakaavan muutoksen 
luonnosvaiheesta. Kainuun ELY-keskuk-
sella ei ole asemakaavan muutoksesta 
muuta lausuttavaa. 

 
Merkitään tiedoksi. 

6.7.2021 Etelä-Karjalan liitto 
Etelä-Karjalan liitto on antanut lausun-
non asemakaavan luonnosvaiheesta. 
 
Lausunnossa todettiin, että Torkkelinka-
dun asemakaavan mahdollistama uudis-
rakentaminen tuo lisää haasteita Valtion-
hotellin ympäristöön laadittavien muiden 
asemakaavojen yhteensovittamisessa, 
valtakunnallisesti arvokkaan maiseman 
vaalimisessa ja erityisesti Valtionhotellin 
aseman ja sen näkyvyyden turvaamisessa. 
Uudisrakentamisella on vaikutusta myös 
alueen rakennusten historialliseen ker-
rostumaan. 
 
Etelä-Karjalan liitto pitää edelleen tär-
keänä, että varsin suppean Imatrankos-
ken ydinkeskustan alueen kehityksen toi-
votaan jatkuvan sekä ympäristöllisesti, 
kulttuurisesti että matkailullisesti veto-
voimaisena alueena. Kävelykadun veto-
voima, Valtionhotelli ja koskipuisto ovat 
keskustan omaleimaisia helmiä, joiden 
arvoa on tärkeää vaalia. 
 
Etelä-Karjalan liitto ehdottaa edelleen, 
että laadittavana olevista keskustan ase-
makaavoista järjestetään arkkitehtikutsu-
kilpailu jatkosuunnittelulle, jonka tavoit-
teeksi voisi asettaa alueen vetovoimaisuu-
den edistäminen ja kulttuuriarvoiltaan 
omaperäisen Imatrankosken keskustan 
turvaamisen myös tulevaisuudessa. 
 
 

 
 
 
 
Luonnosvaiheessa annettuun vastineeseen 
viitaten: Imatrankosken ydinkeskustan alu-
eesta on laadittu useita erilaisia ideasuun-
nitelmia, joissa on tutkittu laajasti erilaisia 
vaihtoehtoisia toteuttamisvaihtoehtoja. 
Myös arkkitehtikutsukilpailun järjestämistä 
on pohdittu yhtenä vaihtoehtona, mutta 
koska erilaisia vaihtoehtoja on jo tutkittu 
laajasti, on päädytty siihen, ettei arkkitehti-
kilpailun järjestämisellä saavuteta suurta li-
säarvoa alueen suunnittelulle. Lisäksi kaa-
voitettava alue on katu- ja puistoalueita lu-
kuun ottamatta pääasiassa yksityisessä 
omistuksessa. 
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7.7.2021 Blue Lake Communications Oy  
Blue Lake Communications Oy:llä on ase-
makaavamuutos 1111 Torkkelinkatu alu-
eella tietoliikennereittejä ja tietoliikenne-
kaapeleita. Jos tulee kaapeleiden- ja kaa-
pelireittien siirtoja, niin kaapeleiden- ja 
kaapelireittien siirron maksaa tilaaja. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

7.7.2021 Etelä-Karjalan museo 
Museo on lausunut kaavamuutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 
18.1.2021 ja luonnosvaiheesta 30.3.2021. 
 
Kuten museo on asemakaavamuutoksen 
luonnosvaiheessa huomauttanut, muiden 
lähiympäristössä jo tapahtuneiden ja tu-
loillaan olevien muutosten seurauksena 
säilyneen vanhemman rakennuskannan 
merkittävyys kasvaa. Imatran rakennus-
perinnön säilyttämisen kannalta museo 
pitää tärkeänä tavoitteena ympäristön 
tarkastelua kokonaisuutena, ei vain yksit-
täisten suojelurakennusten kautta. Museo 
muistuttaa, että Imatrankosken historial-
lisen todistusvoimaisuuden ja toisaalta 
tulevaisuuden vetovoimaisuuden kan-
nalta on oleellista, että alueella säilytetään 
edustavia rakennuksia eri aikakausilta. 
 
Suojelunäkökulmasta huomion paino-
piste on aiemmin ollut lähialueen julki-
sessa käytössä olleissa tai liiketiloja sisäl-
täneissä rakennuksissa, kuten 1920-lu-
vulla rakennetussa entisessä leipomossa, 
joka toimi 1980-luvulta lähtien kerhota-
lona. Kerhotalon suojeluasia ratkaistiin 
asemakaavamuutoksessa 1082, johon 
kuului alun perin myös kaavan 1111 alue. 
Asemakaavamuutos 1082 kuitenkin hy-
väksyttiin vain kerhotalon osalta. Kerho-
talolla oli todettuja historiallisia, raken-
nushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia ar-
voja, mutta se purettiin laajojen korjaus-
tarpeiden vuoksi keväällä 2021. 
 
Museo pitää erittäin myönteisenä sitä, 
että kaavamuutosalueen 1111 rakennetun 
ympäristön arvoja on nyt tarkasteltu 
aiempaa yksityiskohtaisemmin. Tuore 
selvitysaineisto antaa mahdollisuuden 
huomioida rakennusperintöarvot aiem-
paa kattavammin kaavassa. Selvitysai-
neiston pohjalta museo katsoo, että alu-
een vanhempi rakennuskanta – 1930- ja 
50-lukujen asuinrakennukset – edustaa 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavaratkaisu mahdollistaa myös raken-
nusten säilyttämisen. Rakennuksia ei ole 
suojeltu voimassa olevissa yleis- tai asema-
kaavoissa ja ne ovat yksityisessä omistuk-
sessa. Kaavassa on annettu rakentamista 
ohjaavia yleismääräyksiä, joiden tavoitteena 
on mahdollisen uudisrakentamisen sovitta-
minen Imatrankosken historialliseen ympä-
ristöön. Määräykset on laadittu yhteistyössä 
viranomaisten kanssa.  
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viimeisteltyä oman aikansa rakentamista 
huolellisesti suunniteltuine yksityiskohti-
neen. Rakennukset myös muodostavat 
suojavyöhykkeen Valtionhotellin alueen 
ja Helsingintien välille. Museo arvioi, että 
rakennuksilla on historiallisia, rakennus-
historiallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja 
ja näiden kautta vähintään paikallista 
merkittävyyttä. 
 
Museo toteaa, että Imatrankosken histo-
riallisen ympäristön ja vetovoimaisuuden 
kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 
vanhaa, kulttuurihistoriallisia arvoja 
omaavaa rakennuskantaa pyritään säilyt-
tämään aina, kun sille on edellytykset. 
MRL 54 § esitettyjen asemakaavan sisäl-
tövaatimusten mukaan rakennettua ym-
päristöä tulee vaalia eikä siihen liittyviä 
erityisiä arvoja saa hävittää. 
 
Välimäen ja Korhosen talojen osalta ei ole 
tiedossa esim. rakennusten kuntoon liit-
tyviä seikkoja, jotka uhkaisivat rakennuk-
sia. Museo katsoo, että rakennusten suo-
jelemiselle on sekä perusteet että edelly-
tykset, ja kaavan tulisi asettaa rakennus-
ten säilyttäminen ainakin tavoitteeksi. 
Museo muistuttaa, että suunnittelualu-
eella on mahdollisuuksia uudis- ja täy-
dennysrakentamiselle myös mainitut ra-
kennukset säilyttäen. 
 
Lisäksi MRL 12 §:n mukaan rakentamisen 
ohjauksen tavoitteena on edistää rakenta-
mista, joka perustuu elinkaariominai-
suuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, so-
siaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä 
kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin rat-
kaisuihin. Olemassa olevan rakennuskan-
nan säilyttäminen on sekä kulttuurisen 
että ekologisen kestävyyden kannalta en-
sisijainen ratkaisu. Uudisrakentaminen 
tuottaa enemmän päästöjä ja kuluttaa 
enemmän luonnonvaroja kuin vanhan 
kunnostaminen. 
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 
museo on todennut 18.1.2021 ja 
30.3.2021 antamissaan lausunnoissa, että 
suunnitelmista ei ole huomautettavaa. 
 
Museo pyytää, että kaavan hyväksymiskä-
sittelyn päätös toimitetaan museolle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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8.7.2021 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausu-
nut asemakaavamuutoksen valmisteluai-
neistosta 31.3.2021. Lausunnossa esiin-
tuodut asiat on huomioitu kaavan jatko-
työssä. Rakennetun kulttuuriympäristön 
selvitys Torkkelinkatu 7 ja 11 osalta on an-
siokkaasti laadittu. Se toimii hyvin alueen 
ja osaltaan myös Imatran rakennushisto-
rian dokumentointina. 
 
Rakennetun kulttuuriympäristön selvi-
tyksen perusteella sekä Torkkelinkatu 7 
että 11 rakennuksilla on erityisiä kulttuu-
riarvoja. Kaavaratkaisussa ei välity selvi-
tyksessä ilmenevät arvot. ELY-keskus to-
teaa, että uudis- ja täydennysrakentami-
nen tonteille on mahdollista myös raken-
nukset säilyttäen. 
 
Kaavan laadinta on tehty hyvässä yhteis-
työssä eri viranomaisten kanssa. Työpala-
vereissa on ongelmakohtia pystytty ra-
kentavasti tuomaan esiin ja ratkaisemaan. 
Kaava on asiantuntevasti laadittu ja siinä 
on huomioitu alueidenkäytön suunnitte-
lun tavoitteet, vaikutusten selvittäminen 
kaavaa laadittaessa sekä asemakaavan si-
sältövaatimukset (MRL 5 §, 9 § ja 54 §). 
Asemakaava edistää valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden (MRL 24 §) 
toteutumista. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavaratkaisu mahdollistaa useita erilaisia 
toteutusvaihtoehtoja, mukaan lukien myös 
mainittujen rakennusten säilyttämisen. To-
teutusvaihtoehtoja on tutkittu kaavaproses-
sin aikana laadituissa ideasuunnitelmissa, 
jotka ovat olleet kaava-aineiston liitteenä 
kaavan nähtävilläoloaikana. 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 

9.7.2021 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Suunnittelukohteena oleva alue kuuluu 
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ris-
kialueluokittelussa luokkaan II. Suunni-
telman mukaiset rakennuskannan muu-
tokset ja alueella vaikuttavien henkilöiden 
lukumäärän lisäys mahdollistavat sen, 
että alueen riskiluokitus mahdollisesti 
nousee vaativammalle tasolle (I - riski-
luokka). 
 
Muutoin pelastusviranomaisella ei ole 
huomautettavaa asemakaavamuutoksen 
asiakirjoissa esille tuotuihin asioihin 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

2.8.2021 Vanhusneuvosto 
Vanhusneuvosto puoltaa asemakaavan 
muutoksen eteenpäin viemistä. 
 
 
 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
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2.8.2021 Vammaisneuvosto 
Kuten jo luonnosvaiheen lausunnossa on 
todettu, vammaisneuvosto haluaa kiinnit-
tää huomiota Torkkelinkadun tulevassa 
uudisrakentamisessa, että erityissryh-
mien asumistarpeet otetaan huomioon. 
Asunnot sijoittuvat keskustaan ja ovat lä-
hellä palveluita, joten ne soveltuisivat hy-
vin vammaisille ja ikääntyneille asuk-
kaille. Vammaisneuvosto esittää, että uu-
disrakentamisen edetessä Eksote otettai-
siin mukaan keskusteluihin asuntojen 
tarpeesta. 
 
Lisäksi liikenneympäristöjen suunnitte-
lussa ja rakentamissa tulee tehdä ratkai-
suja, jotka mahdollistavat vammaisten 
henkilöiden turvallisen liikkumisen. 
Näitä kohtia ovat katujen ja jalkakäytä-
vien tasoerot, käytettävät kiveykset ja 
muut materiaalit sekä liikennejärjestelyt 
teitä ylitettäessä. 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 

14.9.2021 Rakennusvalvontajaosto 
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asema-
kaavan muutosehdotusta 1111,  
kaupunginosa 12 Imatrankoski, huomau-
tuksitta. 

 
Merkitään tiedoksi. 

5.10.2021 Imatran seudun ympäristölauta-
kunta 
Kaavaehdotuksessa on huomioitu ympä-
ristölautakunnan aiempi lausunto kaava-
luonnoksesta. Kaavaehdotukseen on li-
sätty ulkomelun suurimmat sallitut enim-
mäistasot ja korttelin 175 tontin 1 maape-
rää koskeva pilaantuneisuuden selvittä-
mis- ja puhdistamisvelvoite. 
 
Lautakunnalla ei ole kaavaehdotukseen 
huomauttamista. 

 
 
Merkitään tiedoksi 
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10. KAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT 

10.1 Telia Finland Oy  
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10.2 Blue Lake Communications Oy 
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10.3 Kainuun ELY-keskus 
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10.4 Etelä-Karjalan liitto 
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10.5 Etelä-Karjalan museo 
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10.6 Kaakkois-Suomen ELY-Keskus 
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10.7 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
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10.8 Vanhusneuvosto 
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10.9 Vammaisneuvosto 
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10.10 Rakennusvalvontajaosto 

 



51 / 51 

 

10.11 Imatran seudun ympäristölautakunta 

 

 


