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ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 

joka koskee 22.2.2021 päivättyä asemakaavaa ja asemakaavamuutosta 1120. 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

IMATRA, kaupunginosa 77, Kaukopää 

Asemakaava koskee: Kiinteistöjä 153-404-11-6, 153-404-11-62, 153-410-2-
20, 153-410-2-21, 153-884-1-1, 153-895-0-62 ja                            
153-895-1-4871. 
 

Asemakaavalla muodostuu: Maantien aluetta (LT). 
 

Asemakaavamuutos koskee:  

  Korttelia 22 (osa), teollisuusrakennusten ja                 
-laitosten korttelialue (T). 

   
Asemakaavamuutoksella muodostuu: 

         Maantien aluetta (LT).  
 
 
 
Kaavan laatija: Kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula 
 Puh. 020 617 4460 
 Virastokatu 2, 55100 Imatra 
 kaija.maunula@imatra.fi   
 
Kaavan laadinnassa mukana: Kaavoitusinsinööri Timo Könönen 
 Puh. 020 617 4425 
 Virastokatu 2, 55100 Imatra 
 timo.kononen@imatra.fi  
 
 

Vireilletulo  10.2.2021 

Kaupunkikehityslautakunta  2.3.2021 § 34 

Kaavaehdotus nähtävillä 5. – 19.3.2021 

Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt 23.3.2021 §44 

Lainvoimainen 8.5.2021 
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1.2 Perustiedot 

Asemakaava koskee kiinteistöjä 153-404-11-6, 153-404-11-62, 153-410-2-20, 153-410-2-21, 153-
884-1-1, 153-895-0-62 ja 153-895-1-4871. Asemakaavamuutos koskee 18.5.1976 hyväksyttyä 
asemakaavaa 468. Muutettava asemakaava on liitteenä 1. 

Asemakaava ja asemakaavamuutos liittyy Patotien eteläpuolelle rakennettavan kevyen 
liikenteen väylän toteuttamiseen. Kevyen liikenteen väylää koskeva tiesuunnitelma on ”Mt 
14871 (Patotie) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Rantaportintie – Mt 160 (Karjalantie, 
Imatra, tiesuunnitelma”. Tiesuunnitelman (Liite 3.) hyväksymistä varten tulee Traficomin 
antaman lausunnon mukaan olla voimassa oleva asemakaava, joka sallii kevyen liikenteen 
väylän toteuttamisen tiesuunnitelmassa osoitetulle paikalle. 

Asemakaava ja asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 10.2.2021.  

1.3 Alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Imatran kaupungin 77. kaupunginosassa (Kaukopää). Patotie sijoittuu 
Stora Enso Oyj:n tehtaiden sekä Saimaan rannassa sijaitsevan pumppuaseman ja Saarlammen 
eteläpuolella sijaitsevan soranottoalueen väliin lähelle Imatran ja Ruokolahden kuntarajaa. 

Suunnittelualueelta on Vuoksenniskalle matkaa n. 4,5 km ja Mansikkalan/Imatrankosken 
keskusta-alueelle n. 10,5-12,5 km. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4,48 ha.  

Kartta 1. Asemakaavan muutosalue opaskartalla. (Lähde: Imatran kaupunki) 
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2 TIIVISTELMÄ 
 

Asemakaava ja asemakaavamuutos laaditaan Patotien eteläpuolelle suunnitellun kevyen 
liikenteen väylän toteuttamista varten. 

Asemakaavassa nykyinen tiealueen raja esitetään maantien alueen (LT) rajana Patotien 
pohjoispuolella. Vähäiset kaavalliset muutokset kohdistuvat tiealueen eteläreunaan. Pieni 
suikale korttelista 22 sisällytetään maantien alueeseen (LT). 

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 3.12.2020 Imatran kaupungin internet-sivuilla.  

Tämä asemakaavamuutos on ns. vaikutuksiltaan vähäinen asemakaava ja asemakaavamuutos 
ja sen hyväksyy kaupunkikehityslautakunta. Asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta ei 
laadita osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (MRL 63 § 2 mom.). Menettely ja ajankohdat 
kaavan laatimisprosessiin osallistumiselle on selostettu sivulla 10 kappaleessa 4.2 
Osallistuminen ja yhteistyö. 

Tiealuetta hallinnoi Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jonka liikenteen vastuualueen kanssa on 
neuvoteltu kaavoitustyön aloitusvaiheessa ja kaavoitustyön aikana. ELY-keskuksen liikenteen 
vastuualue on hyväksynyt asemakaavassa ja asemakaavamuutoksessa esitetyt ratkaisut.  

Kuva 1. Suunnittelualue ilmakuvalla (keltainen ellipsi). (Lähde: MML) 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. 

3.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on jo toteutunutta tietä ja tien vierialuetta. Alueella ei ole luonnontilaista 
ympäristöä. 
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3.3 Kulttuurihistoria ja muinaisjäännökset 

Suunnittelualueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita tai suojeltuja 
muinaisjäännöksiä. 

3.4 Maaperä 

Suunnittelualue kuuluu karkearakenteisten kitkamaalajien alueeseen, joissa vallitsevien hiekan, 
soran ja karkearakeisten moreenien ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrin 
paksuisia koheesiomaalaji- ja turvekerroksia. 

3.5 Pohjavesi 

Suunnittelualue sijoittuu Vesioronkankaan vedenhankintaan varten tärkeälle I-luokan 
pohjavesialueelle (0515351) ja Vuoksenniskan III-luokan pohjavesialueelle (0515303). Kaavaan 
kirjatut pohjavesialueen luokkatiedot perustuvat nykyiseen pohjavesialueluokitukseen. 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkastaa parhaillaan pohjavesialueiden luokituksia ja rajauksia 
vesienhoitolain (laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, 1299/2004) mukaisesti. 
Itäisen Etelä-Karjalan alueella pohjavesialueiden tarkistaminen vesienhoitolain mukaisiksi 
tapahtuu arviolta vuoden 2021 aikana. Pohjavesialueiden tarkistamisen myötä 
pohjavesialueiden luokitukseen ja/tai rajauksiin voi tulla muutoksia.  

Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kaavakartassa tämän hetkisten luokkatietojen ja 
rajausten mukaisesti. 

3.6 Radon 

Suunnittelualue ei kuulu kohonnen tai korkean radontason alueisiin. 

3.7 Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. Katualueen poikki kulkee kaupungin 
vesi- ja viemärijohtoverkostoon kuuluvia johtoja. 

3.8 Maanomistus 

Korttelin 22 omistaa Stora Enso Oyj. Suunnittelualueen pohjoisreunalla on maa-alueita 
Tornator Oyj:n omistuksessa. Tiealue on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hallinnassa. 

3.9 Kaavoitukseen liittyvät sopimukset 

Sekä Stora Enso Oyj että Tornator Oy ovat antaneet maanteistä annetun lain 21 §:n mukaisen 
suostumuksensa yleisen tien (Patotien kevyen liikenteen väylä) parantamista varten. Stora Enso 
Oyj ja Tornator Oyj ovat antaneet tienpitäjälle (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) suostumuksensa 
po. kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman mukaisten tierakenteiden toteuttamiseen 
omistamiensa tienvarsikiinteistöjen kohdalla. Stora Enso Oyj:n suostumuksen mukaan 
tiejärjestelyt J1 rakennetaan 30.3.2020 päivätyn tiesuunnitelman suunnitelma-aineiston 
mukaisesti tien liikennealueelle ja Y2J osalta Stora Enson omistukseen jäävälle risteys- ja 
pysäköintialueelle. 

3.10 Suunnittelutilanne 

3.10.1 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.  
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3.10.2 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 luonnosvaihe on yleisesti nähtävillä 5.4. – 10.5.2020. 
Lähtökohtana 2. vaihemaakuntakaavassa on monta kuntaa koskevan jätevedenpuhdistamon 
toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen Lappeenrannan alueella. 

Kartta 2. Ote epävirallisesta Etelä-Karjalan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan 
yhdistelmäkartasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus violetilla ellipsillä. (Lähde: Etelä-Karjalan 
Liitto) 
 

Kaavamuutoksen alue on merkitty maakuntakaavayhdistelmään yhdystieksi/kokoojakaduksi 
(yt). Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka yhdistävät taajamatoimintojen alueita ja kyliä sekä 
matkailun ja virkistyksen merkittäviä kohteita ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Alueella on 
voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa esitetyt seutu- ja 
yhdystiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- ja kokoojaakduiksi. 

Patotie on merkitty maakuntakaavaan myös kehitettäväksi matkailu- ja 
maisematieksi.  

Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan alueen kehitettävät maisema- ja matkailutiet ja 
ylimaakunnalliset matkailutieyhteydet. 

Matkailu- ja maisematietä koskee suunnittelumääräys: 

”Matkailuteiden jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon luonto-, miasema-, 
rakennusperintö- ja kulttuuriarvot sekä niiden mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. 
Matkailuteitä kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota myös matkailuteiden ylimaakunnallisiin 
yhteyksiin.”  

Muut asemakaavan muutosaluetta koskevat maakuntakaavamerkinnät: 

Kasvukeskusalueen laatukäytävä (lk)  
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Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan keskeinen työssäkäynti- ja kasvukeskusalue. 
Laatukäytävä on kasvukeskusalueen yhdyskuntarakennetta kokoava vyöhyke ja maakunnan 
painopistealue. 

Aluetta koskee suunnittelumääräys: 

”Laatukäytävän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen 
toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta sekä turvata toimivat ja turvalliset liikenneväylät ja -yhteydet. 
Alueidenkäytön suunnittelussa tulee turvata pitkän tähtäimen maankäytölliset 
kehittämistarpeet, turvata joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen 
kehittämismahdollisuudet sekä pyrkiä vähentämään liikennetarvetta, parantamaan 
liikenneturvallisuutta sekä edistämään joukko- ja kevyenliikenteen edellytyksiä ottaen 
huomioon virkistys ja matkailu. Keskeisillä taajama-alueilla käytöstä poistuneiden alueiden 
uudistamista ja saneerausta tulee suunnata asumiseen ja lähipalveluihin. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon rantojen viheralueita säilyttävä ja 
viheryhteyksiä mahdollistava rakentaminen sekä luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen.” 

Suunnittelualueen pohjoispuolelta yhtyy Patotien kevyen liikenteen väylään  

Euroopan kaukovaellusreitti E-10  

ja samassa sijainnissa retkeily- /ulkoilureitti. 

Maakuntakaavaan on merkitty myös seveso-direktiivin mukainen Stora Enson 
tehdasalueen konsultointivyöhyke.  

Merkinnällä osoitetaan Seveso II -direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. Sev-
aluerajaus on ohjeellinen ja se tarkentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.  

Konsultointivyöhykettä koskee suunnittelumääräys: 

”Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen 
yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa riskille 
alttiiden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitettujen 
kokoontumistilojen ja sairaaloiden, päiväkotien tai koulujen sijoittamista vyöhykkeen sisälle on 
kaavaa laadittaessa pyydettävä Etelä-Karjalan Pelastus laitoksen viranomaisen ja tarvittaessa 
TUKES:n lausunto. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
lainsäädännön tai muiden viranomaisten toimesta tehtävät konsultointialueiden mahdolliset 
muutokset.” 

3.10.3 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 19.4.2004.  
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Suunnittelualue on merkitty yleiskaavaan osin tiealueeksi ja osin teolisuus- ja varastoalueeksi 
(T). 

Kartta 3. Ote Kestävä Imatra 2020 –osayleiskaavasta. Suunnittelualue violetilla ellipsillä. (Lähde: 
Imatran kaupunki) 
 
 
 

Imatran yleiskaava 2040 

Imatran uuden Yleiskaavan 2040 laatiminen on parasta aikaa käynnissä. Yleiskaava 2040 on 
luonnosvaiheessa. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui vuoden 2018 
alussa ja yleiskaavan rakennemalli on valmistunut vuoden 2019 lopulla. 

3.10.4 Asemakaava 

Suunnittelualue sijoittuu vähäisiltä osin 18.5.1976 hyväksyttyyn asemakaavaan 468.  Patotien 
alueella ei ole asemakaavaa. Tiealueen rajat ovat nähtävissä kartalla punaisina 
kiinteistönrajoina. 
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Kartta 4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. (Lähde: Imatran kaupunki) 

3.10.5 Selvitykset 

Erillisiä selvityksiä ei laadita. 

3.10.6 Rakennusjärjestys 

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

3.10.7 Pohjakartta 

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

3.10.8 Rakennuskiellot 

Asemakaavan muutosalue ei ole rakennuskiellossa. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Patotien varteen suunnitellun kevyen 
liikenteenväylän toteuttaminen.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus haki maanomistajien (Tornator Oyj ja Stora Enso Oyj) 
valtuuttamana poikkeamislupaa Kaukopään kaupunginosaan Patotien varteen pääosin 
korotettuna rakennettavan kevyen liikenteen väylän (pituus 843 m) parantamissuunnitelman 
toteuttamiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä liikenne- ja viestintäministeriön antaman 
rahoituspäätöksen mukaisesti. Kaupunkikehityslautakunta on myöntänyt poikkeamisluvan ko. 
hankkeelle (26.1.2021 § 7). Samassa kokouksessa kaupunkikehityslautakunta päätti myös, että 
Patotien varteen rakennettavan kevyen liikenteen väylän vaatima asemakaavamuutostyö 
aloitetaan. Tiealueet tullaan toteuttamaan kevyen liikenteen väylää koskevan 
suunnitelmakartan 3T-1 mukaisesti (Liite 3.).  

4.1.1 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 10.2.2021. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 
vireilletulosta ilmoitettiin Imatran kaupungin internet -sivuilla Kuulutukset -osiossa. 
Vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan tai asemakaavamuutoksen vireilletulosta ei tarvitse 
ilmoittaa sanomalehdessä (MRA 30 §). 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 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 (kaupunki-infra, rakennusvalvonta, Imatran vesi) 
• Imatran seudun ympäristötoimi 
• Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
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• Puhelin- ja sähköyhtiöt 
• Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 
• Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 
• Muut alueen toimijat 

4.2.2 Kaavoituksesta tiedottaminen 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta tiedotettiin kaupungin internet-sivuilla 10.2.2021. 
Kaavaehdotus on nähtävillä kaupungin internet-sivuilla ja kaupungintalon ala-aulassa 
osoitteessa Virastokatu 2. 

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat  

4.2.1 Ehdotusvaiheen kuuleminen 

Kaavaehdotus oli MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä vuorovaikutusta varten 5. – 19.3.2021 
välisen ajan. Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotettiin 18.3.2021 sanomalehti 
Uutisvuoksessa ja kaupungin internet-sivuilla Kuulutukset -osiossa. Osallisilla oli oikeus tehdä 
muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Mahdolliset muistutukset 
kaavaehdotuksesta oli tehtävä kirjallisena ennen nähtävilläoloajan päättymistä ja jätettävä 
yhteystietoineen Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, 
osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi.  

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Lausunto saatiin 
19.3.2021 ja siinä esitetyt huomautukset on kirjattu hyväksymisvaiheen kaavakarttaan teknisinä 
muutoksina. 

4.2.2 Hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteella on 
tehty 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. 

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 §).  

Asemakaavamuutoksen hyväksyy Imatran kaupunkikehityslautakunta. Kaavan 
hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella:  

Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744 
70101 Kuopio 

Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu ja kaava on edennyt muutoin oletetun 
aikataulun mukaisesti, kaava saa lainvoiman n. kuukauden kuluttua valtuuston 
hyväksymispäätöksestä. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavan rakenne muuttuu maantien alueen (LT) osalta. Patotien tiealue esitetään maantien 
alueeksi (LT). 

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat
mailto:kirjaamo@imatra.fi
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5.2 Asemakaavaratkaisun suhde yleiskaavaan 

Patotien asemakaava ja asemakaavamuutos on tielinjauksen osalta ristiriidassa voimassa olevan 
yleiskaavan kanssa. Yleiskaavaa ollaan kuitenkin päivittämässä ja uuden yleiskaavan 
laadinnassa ohjeena on maakuntakaava. 

5.3 Aluevaraukset 

Patotien tiealue on osoitettu maantien alueeksi (LT). Pieni osa korttelin 22 alueesta on liitetty 
maantien alueeseen. 

5.4 Pohjavesien suojelu 

Suunnittelualueesta osa sijoittuu Vesioronkankaan vedenhankintaan varten tärkeälle I-luokan 
pohjavesialueelle (0515351) ja osa Vuoksenniskan III-luokan pohjavesialueelle (0515303). 

Kaavakarttaan on merkitty yleismääräyksenä: 

”Asemakaava-alue ja asemakaavan muutosalue sijoittuvat Vesioronkankaan vedenhankintaa 
varten tärkeälle I-luokan pohjavesialueelle sekä Vuoksenniskan III-luokan muulle 
pohjavesialueelle. Pohjavesialueella tulee ottaa huomioon, että rakentamista ja muita 
toimenpiteitä saattaa rajoittaa ympäristönsuojelulainmukainen pohjaveden pilaamiskielto. 
Pohjavesialueella on pohjaveden laatua ja määrää vaarantavat toimenpiteet kielletty. 
Toimenpiteisiin ei myöskään saa liittyä maaperän pilaantumiseen liittyvää riskiä." 

5.5 Nimistö 

Nimistö säilyy kaavamuutoksessa ennallaan. 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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6 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 

Asemakaava ja asemakaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen. Asemakaavalla ja 
asemakaavamuutoksella ei ole lainkaan vaikutuksia esim. yhdyskuntarakenteeseen taí 
luonnonympäristöön. 

Kevyen liikenteen väylän rakentamisella on positiivisia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, 
työmatkapyöräilyyn sekä yli kuntarajojen suuntautuvaan pyöräretkeilyyn. 

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Jos asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta ei valiteta, muutos saa lainvoiman noin 
kuukauden kuluttua kaupunkikehityslautakunnan hyväksymispäätöksestä.  

7.2 Toteutuksen seuranta 

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen toteutusta seuraa Imatran kaupunki. 

 

 

22.2.2021 

 

Imatran kaupunki    
 
Kaija Maunula   Timo Könönen 
kaavoitusarkkitehti   kaavoitusinsinööri 
 
 
 
 
 
Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehty Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen 19.3.2021 antaman lausunnon mukaiset pohjavesialueita koskevat 
vähäiset tarkennukset sekä lisätty kaavaselostukseen asemakaavan suhdetta yleiskaavaan 
kuvaava lyhyt kappale ”5.2 Asemakaavaratkaisun suhde yleiskaavaan”. 
 
Vähäiset tekniset tarkennukset ja lisäykset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville 
asettamista. 
 

 
20.3.2021 
 
Imatran kaupunki  
 
Kaija Maunula 
kaavoitusarkkitehti 
 

 


