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ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS,
joka koskee 8.12.2020 päivättyä asemakaavan muutosehdotusta 1115.
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot

IMATRA, kaupunginosa 79, Huhtanen
Asemakaavamuutos koskee:

Katualuetta.
Asemakaavamuutoksella muodostuu:

Puutarha- ja kasvihuoneiden korttelialuetta (MP-2)sekä Kokelaankadun katualue (osa).

Kaavan laatija: Kaavoitusarkkitehti Kaija MaunulaPuh. 020 617 4460Virastokatu 2, 55100 Imatrakaija.maunula@imatra.fi
Kaavan laadinnassa mukana: Kaavoitusinsinööri Timo KönönenPuh. 020 617 4425Virastokatu 2, 55100 Imatratimo.kononen@imatra.fi

Vireilletulo 3.12.2020
Kaupunkikehityslautakunta 15.12.2020 § 109
Kaavaehdotus nähtävillä 21.12.2020 – 20.1.2021
Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt
Lainvoimainen
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1.2 Perustiedot
Asemakaavamuutos koskee 20.5.2002 hyväksyttyä asemakaavaa 900 (Kokelaankadunkatualue, osa). Muutettava asemakaava on liitteenä 1.
Asemakaavamuutos liittyy Kokelaankadun katualueen rajauksen muuttamiseen nykyistäasemakaavaa tarkoituksenmukaisemmaksi. Katulinjauksen sekä kadun kunnossapidon jahuollon kannalta ylimääräinen katualueen osa liitetään osaksi puutarha- ja kasvihuoneviljelynkorttelialuetta (MP-2), jolloin se on hyödynnettävissä puutarha- ja kasvihuoneviljelyntarpeisiin.
Kaavamuutoksen pinta-ala on n. 984 m2. Kaavamuutosalue käsittää Kokelaankadun katualueensen itäpäässä. Suunnittelualue muodostuu osasta yksityisen omistuksessa olevaa kiinteistöä153-404-2-677 ja pienestä osasta yksityisen omistuksessa olevaa kiinteistöä 153-404-2-336.
1.3 Alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Imatran kaupungin 79. kaupunginosassa (Huhtanen). Pohjois- jaitäpuolella suunnittelualuetta rajaa puutarha- ja kasvihuoneviljelyalue rakennuksineen.Etelässä suunnittelualue rajoittuu omakoti- ja loma-asutustontteihin. Imatrankoskelle onalueelta matkaa n. 13 km ja Vuoksenniskan keskusta sijaitsee n. 5 km:n päässä.

Kartta 1. Asemakaavan muutosalue opaskartalla punaisella ympyröitynä.
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2 TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutoksella liitetään osa Kokelaankadun katualueesta puutarha- jakasvihuoneiden korttelialueeseen (MP-2). Kaavamuutoksessa tarkistetaan myös kiinteistön153-404-2-677 länsiosasta tulevan vesi- ja viemärijohdon sijainti katualueella toteutuneenmukaiseksi. Pohjavesialuetta koskeva kaavamääräys ajantasaistetaan.
Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 3.12.2020 Imatran kaupungin internet-sivuilla jaosallisille on lähetetty samalla päiväyksellä kirjeet vireilletulosta.
Tämä asemakaavamuutos on ns. vaikutuksiltaan vähäinen kaavamuutos ja sen hyväksyykaupunkikehityslautakunta. Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavamuutoksesta ei laaditaosallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (MRL 63 § 2 mom.). Menettely ja ajankohdat kaavanlaatimisprosessiin osallistumiselle on selostettu sivulla 10 kappaleessa 4.2 Osallistuminen jayhteistyö.

Kuva 1. Asemakaavan muutosalue ilmakuvalla. (Lähde: MML)

Kuva 2. Kaavamuutosaluetta Niskapietiläntieltä katsottuna. (Lähde: Google Maps)
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia.
3.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualue on jo toteutunutta katua ja kadun vierialuetta. Alueella ei ole luonnontilaistaympäristöä.
3.3 Kulttuurihistoria ja muinaisjäännökset
Suunnittelualueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita tai suojeltujamuinaisjäännöksiä.
3.4 Maaperä
Suunnittelualue kuuluu karkearakenteisten kitkamaalajien alueeseen, joissa vallitsevien hiekan,soran ja karkearakeisten moreenien ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrinpaksuisia koheesiomaalaji- ja turvekerroksia.
3.5 Pohjavesi
Suunnittelualue sijoittuu Vesioronkankaan vedenhankintaan varten tärkeälle I-luokanpohjavesialueelle (0515351V).
3.6 Radon
Suunnittelualue ei kuulu korkean radontason alueisiin.
3.7 Yhdyskuntatekninen huolto
Suunnittelualue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. Katualueen poikki kulkee kaupunginvesi- ja viemärijohtoverkostoon kuuluvia johtoja.
3.8 Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan yksityisen omistuksessa.
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3.9 Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaistasuunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisistaalueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne astuivat voimaan 1.4.2018.
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 palveluverkonsuunnitteleminen palvelemaan koko maakuntaa sekä kasvavaa matkailijavirtaa.
Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan luonnosvaihe oli yleisesti nähtävillä 5.4. – 10.5.2020.Vaihemaakuntakaava on lausuntovaiheessa. Lähtökohtana 2. vaihemaakuntakaavassa onmonta kuntaa koskevan jätevedenpuhdistamon toteuttamismahdollisuuksien varmistaminenLappeenrannan alueella.

Kartta 2. Ote epävirallisesta Etelä-Karjalan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavanyhdistelmäkartasta. (Lähde: Etelä-Karjalan Liitto)
Suunnittelualue (maakuntakaavaotteessa punainen pyörylä) on merkittymaakuntakaavayhdistelmään taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaanyksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka sekä muihintaajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää tarvittavat taajamiensisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, yhdyskuntateknisen huollonalueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.
Taajamatoimintojen aluetta koskee suunnittelumääräys:
”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteeneheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tukien olemassa olevaa infraa.
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Suunnittelussa tulee myös edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti jataajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassasuunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, ettätaajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää luonto-ja maisema-arvojen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. Sisäistenpuistoja virkistys- sekä muiden vapaa-alueiden riittävyys tulee varmistaa. Arkusjärvenympäristön jatkosuunnittelussa tulee huomioida erityisen huolella jätevesi- jahulevesiratkaisut ja muut vesistön tilaan vaikuttavat tekijät.”
Muut asemakaavan muutosaluetta koskevat maakuntakaavamerkinnät:
Kasvukeskusalueen laatukäytävä (lk)
Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan keskeinen työssäkäynti- ja kasvukeskusalue.Laatukäytävä on kasvukeskusalueen yhdyskuntarakennetta kokoava vyöhyke ja maakunnanpainopistealue.
Aluetta koskee suunnittelumääräys:
”Laatukäytävän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjentoimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa olevaayhdyskuntarakennetta sekä turvata toimivat ja turvalliset liikenneväylät ja -yhteydet.Alueidenkäytön suunnittelussa tulee turvata pitkän tähtäimen maankäytöllisetkehittämistarpeet, turvata joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteenkehittämismahdollisuudet sekä pyrkiä vähentämään liikennetarvetta, parantamaanliikenneturvallisuutta sekä edistämään joukko- ja kevyenliikenteen edellytyksiä ottaenhuomioon virkistys ja matkailu. Keskeisillä taajama-alueilla käytöstä poistuneiden alueidenuudistamista ja saneerausta tulee suunnata asumiseen ja lähipalveluihin.Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon rantojen viheralueita säilyttäväja viheryhteyksiä mahdollistava rakentaminen sekä luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen.”
Kehitettävä matkailu- ja maisematie
Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan alueen kehitettävät maisema- ja matkailutiet jaylimaakunnalliset matkailutieyhteydet.
Matkailu- ja maisematietä koskee suunnittelumääräys:
”Matkailuteiden jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon luonto-, maisema-,rakennusperintö- ja kulttuuriarvot sekä niiden mahdollisuudet matkailun kehittämisessä.Matkailuteitä kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota myös matkailuteiden ylimaakunnallisiinyhteyksiin.”
Tärkeä pohjavesialue
Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat ympäristöhallinnon luokituksen mukaisestiI tai II –luokan pohjavesialueita.
Pohjavesialueen suunnittelumääräys:
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niidenvaikutuksesta vaarannu. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdatotettava huomioon siten, ettei alueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.
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Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksyttykaupunginvaltuustossa 19.4.2004. Uusi koko kaupungin kattava yleiskaava ”Yleiskaava 2040”on parhaillaan laadittavana ja se on valmisteluvaiheessa.

Kartta 3. Ote Kestävä Imatra 2020 –osayleiskaavasta. (Lähde: Imatran kaupunki)
Suunnittelualue on merkitty yleiskaavaa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP).

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa 20.5.2002 hyväksytty asemakaava 900. Voimassa oleva elimuutettava asemakaava kaavamerkintöineen ja -määräyksineen on liitteenä 1.

Kartta 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. (Lähde: Imatran kaupunki)
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Selvitykset
Kaavamuutoksen ollessa vaikutuksiltaan vähäinen, erillisiä selvityksiä ei laadita.

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

Pohjakartta
Kaavamuutoksen pohjakartta täyttää MRL 54a §:n mukaiset vaatimukset. Pohjakartan laadustavastaa Imatran kaupunki.

Rakennuskiellot
Asemakaavan muutosalue ei ole rakennuskiellossa.
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen
Asemakaavamuutos liittyy katualueen rajauksen muuttamiseen nykyistä asemakaavaatarkoituksenmukaisemmaksi. Katulinjauksen sekä kadun kunnossapidon ja huollon kannaltaylimääräinen katualueen osa liitetään osaksi MP-2 -korttelialuetta, jolloin se onhyödynnettävissä puutarha- ja kasvihuoneviljelyn alueen tarpeisiin.
Asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman kaupunki voi maankäyttö- ja rakennuslainmukaisesti lunastaa Kokelaankadun katualueen omistukseensa (MRL 96 § 1 mom.).

Vireilletulo
Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 3.12.2020. Samanaikaisesti lähialueenmaanomistajille toimitettiin kirjeet kaavamuutoksen vireilletulosta.
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihinlaadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset jayhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavanvalmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).
Osallisia ovat mm.:• Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (kaupunki-infra, rakennusvalvonta, Imatran vesi)• Imatran seudun ympäristötoimi• Etelä-Karjalan pelastuslaitos• Puhelin- ja sähköyhtiöt• Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit• Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset• Muut alueen toimijat

Kaavoituksesta tiedottaminen
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta tiedotettiin kaupungin internet-sivuilla 3.12.2020.Samanaikaisesti lähetettiin lähialueen maanomistajille kirjeet vireilletulosta. Kaavaehdotuksen
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nähtävilläolosta tiedotetaan myös kirjeitse kaava-alueen ja lähialueen maanomistajia.Kaavaehdotus on nähtävillä kaupungin internet-sivuilla ja kaupungintalon ala-aulassaosoitteessa Virastokatu 2.
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat

Ehdotusvaiheen kuuleminen
Kaavaehdotus oli MRL 65 §:n mukaisesti nähtäville vuorovaikutusta varten 21.12.2020 –20.1.2021 välisen ajan. Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotettiin 20.12.2020 sanomalehtiUutisvuoksessa ja kaupungin internet-sivuilla ”Kuulutukset” -osiossa. Osallisilla oli oikeustehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Mahdollisetmuistutukset kaavaehdotuksesta oli tehtävä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen Imatrankaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100Imatra tai kirjaamo@imatra.fi.

Lausunnot ja muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot ImatranVedeltä ja Imatran Seudun Sähkö Oy:ltä, joilla kummallakaan ei ollut huomautettavaaehdotuksesta.
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ei ollut tarpeen pyytää lausuntoa, koska asemakaavamuutoson vaikutuksiltaan vähäinen.

Hyväksyminen (MRL 52 §)
Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteellatehdään vähäiset tarkistukset kaavaehdotukseen. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettusen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen ehdotuksenanähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevatvain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.
Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat kirjallisesti sitä pyytäneet ja samallailmoittaneet osoitteensa. Jos saman kirjelmän on allekirjoittanut useampi henkilö, tietohyväksymisestä lähetetään vain kirjelmän ensimmäiselle allekirjoittajalle (MRL 67 §).
Asemakaavamuutoksen hyväksyy Imatran kaupunkikehityslautakunta. Kaavanhyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella:

Itä-Suomen hallinto-oikeusPL 174470101 Kuopio
Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu ja kaava on edennyt muutoin oletetunaikataulun mukaisesti, kaava saa lainvoiman n. kuukauden kuluttua valtuustonhyväksymispäätöksestä.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Kaavan rakenne muuttuu katualueen osalta. Osa katualueesta on muutettu puutarha- jakasvuhuoneviljelyn korttelialueeksi (MP-2).
5.2 Aluevaraukset
MP-2, puutarha- ja kasvihuoneiden korttelialueOsa katualueesta on muutettu puutarha- ja kasvihuoneviljelyn korttelialueeksi.
Katualue, hidaskatuKokelaankadun katualue on merkitty kaavamuutokseen hidaskaduksi.
5.3 Pohjavesien suojelu
Koko kaavamuutoksen alue sijoittuu Vesioronkankaan vedenhankintaan varten tärkeällepohjavesialueelle (0515351V). Pohjavesialuetta koskevaa asemakaavamääräystä on tarkennettukaavamuutokseen:
”Asemakaavan muutosalue sijoittuu kokonaisuudessaan vedenhankinnan kannalta tärkeälle I-luokan pohjavesialueelle. Pohjavesialueella tulee ottaa huomioon, että rakentamista ja muitatoimenpiteitä saattaa rajoittaa ympäristönsuojelulainmukainen pohjaveden pilaamiskielto.Pohjavesialueella on pohjaveden laatua ja määrää vaarantavat toimenpiteet kielletty.”
5.4 Nimistö
Nimistö säilyy kaavamuutoksessa ennallaan.
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5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset
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6 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen. Kaavamuutoksella ei ole lainkaan vaikutuksiaesim. yhdyskuntarakenteeseen, luonnonympäristöön tai liikenteeseen.
7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
7.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Jos kaavamuutoksesta ei valiteta, muutos saa lainvoiman noin kuukauden kuluttuakaupunkikehityslautakunnan hyväksymispäätöksestä. Asemakaavamuutoksen saatualainvoiman kaupunki voi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti lunastaa Kokelaankadunkatualueen omistukseensa (MRL 96 § 1 mom.).
7.2 Toteutuksen seuranta
Asemakaavan toteutusta seuraa Imatran kaupunki.

8.12.2020

Imatran kaupunki
Kaija Maunula Timo Könönenkaavoitusarkkitehti kaavoitusinsinööri

Kaavaselostus on päivitetty ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 20.1.2021.Imatran kaupunki, Kaija Maunula


