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Alueen määrittely 
IMATRA, Kaupunginosa 77, KAUKOPÄÄ 
 
Asemakaavan muutos: 
Korttelit 22 ja 33, katu- ja lähivirkistysaluetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Osa kortteliin 22 sekä suojaviheraluetta. 

Alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Kaukopään kaupunginosassa. Imatrankoskelta alueelle on 
matkaa noin 11 km, Mansikkalasta alle 9 km ja Vuoksenniskalta noin 2 km. 
Suunnittelualueen koko on noin 14,4 hehtaaria ja se käsittää kiinteistöt 153-77-
22-5, 153-77-33-1, sekä osan kiinteistöstä 153-404-11-62.  

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa viheralueeseen, etelässä ja idässä 
katualueisiin ja länsipuolelta Kaukopään tehdasalueeseen. 

Kuva 1. Suunnittelualueen aluerajaus on merkitty karttaan sinisellä. 

Kaavan vireilletulo 
Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 17.2.2019 lehtikuulutuksella 
Uutisvuoksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 
18.2.2019. 
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Yhteystiedot 
Imatran kaupunki ohjaa asemakaavoitusta 

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen 
Puh. 020 617 4457 
ulla.karjalainen@imatra.fi 
 
Virastokatu 2, 55100 Imatra 
  
 
Asemakaavaa laatii FCG suunnittelu ja tekniikka Oy 
 
Aluepäällikkö Timo Leskinen 
Puh. 040 508 9680 
timo.leskinen@fcg.fi 
 
Projektiarkkitehti Julia Virkkala 
Puh. 0400 862592 
julia.virkkala@fcg.fi 

Kaavoitusaloitteen on tehnyt maanomistaja, Stora 
Enso Oyj: 

Petri Kangaspunta 
Puh. 040 577 0078  
petri.kangaspunta@storaenso.com 
 

 
 
 
6.3.2019 
Kaavaselostusta päivitetty 10.4.2019, 10.6.2019 ja 6.8.2019 
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1 Tiivistelmä 

1.1 Kaavamuutoksen tarve ja tavoitteet 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Stora Enso Oyj:n aloitteesta. Asemakaava 
on kuulutettu vireille 17.2.2019. 

Kaukopään tehdasalueen mustalipeän varastosäiliöt ja raskaspolttoöljysäiliö on 
tarkoitus uusia. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa säiliöiden 
sijoittaminen suunnittelualueelle.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.5.2017 antanut Imatran tehtaiden 
ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan päätöksen (nro 101/2017, 
dnro ESAVI/10708/2). Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon koskien 
Imatran tehtaiden lipeän ja polttoöljysäiliöiden uusintaa 29.10.2018. 
Lausunnossaan Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo, että hanke on 
ympäristölupapäätöksen dnro ESAVI/10708/2 lupamääräyksen nro 30 mukainen. 

Kaavatyön yhteydessä selvitetään tarve maankäyttösopimuksen laatimiselle. 
Imatran kaupunki ratkaisee asian ennen kaavaehdotuksen viemistä 
päätöksentekoon. 

1.2 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavan muutos nro 1101 on kuulutettu vireille 17.2.2019.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.2.2019 alkaen Imatran 
kaupungintalolla kaavoituksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. 

Asemakaavaluonnos on pidetty nähtävillä 14.3.-4.4.2019. Asemakaavaluonnoksen 
nähtävillä olosta on kuulutettu ilmoituksella paikallislehti Uutisvuoksessa sekä 
Imatran kaupungin internetsivuilla sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla 
14.3.2019. Osalliset ovat voineet jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen 
nähtävilläolon aikana. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot. 

Palautteen pohjalta laadittiin kaavaehdotus, joka asetettiin nähtäville 30 päivän 
ajaksi kuulemista varten 23.4.-24.5.2019. Osallisilla oli oikeus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta. Ehdotuksesta pyydettiin viranomaislausunnot.  

Koska asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä, sen hyväksymisestä 
päättää Imatran kaupunginvaltuusto. 

1.3 Selvitys suunnittelualueen olosuhteista 

1.3.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue sijaitsee Kaukopäässä, Karjalantien varrella. Kaavamuutosalue 
käsittää Stora Enson Kaukopään tehdasalueeseen rajautuvan kiinteistön 153-77-
22-5, kiinteistön 153-77-33-1 ja osan kiinteistöstä 153-404-11-62. 
Kokonaisuudessaan suunnittelualueen pinta-ala on noin 14,4 hehtaaria. 
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Kuva 2. Viistoilmakuva suunnittelualueesta (Imatran kaupungin karttapalvelu). 
Aluerajaus on merkitty punaisella katkoviivalla). 
 
 

1.3.2 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on pääasiassa rakentamatonta, metsäistä aluetta. Alueen 
keskiosassa kulkee Kaukopään tehdasalueen sähkölinjasto. Sähkökeskus sijaitsee 
tehdasalueen lähellä, Kytkintien toisella puolella. Karjalantien puoleisella reunalla 
sijaitsee yhdyskuntatekninen rakennus lähellä sähkölinjastoa. 

1.3.3 Maanomistus 

Suunnittelualueen maanomistus on esitetty alla olevalla kartalla. Pääosan 
suunnittelualueesta omistaa kaavamuutoksen hakija. 
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Kuva 3. Alueen maanomistus. Vihreällä merkityt alueet omistaa Imatran kaupunki, 
violetilla Tornator. Valkoisella merkityt alueet ovat yksityisessä maanomistuksessa. 
(StellaWEB, Imatran kaupunki). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
merkitty punaisella katkoviivalla. 
 

1.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualueella kulkee sähkölinjasto. Suunnittelualueen keskivaiheilla kulkee 
kaasujohto. Alueella sijaitsee yhdyskuntatekninen huoltorakennus. 

1.3.5 Muinaisjäännökset 

Kaava-alueella ei ole todettuja muinaisjäännöksiä.  

1.3.6 Liikenne 

Suunnittelualue sijaitsee Karjalantien varrella. Suunnittelualue rajautuu Pentti 
Hallen katuun. Suunnittelualueelle on hyvät liikenneyhteydet. Liikenne 
suunnittelualueella on pääasiassa Kaukopään tehtaan toimintaan liittyvää. 

1.3.7 Luonnonympäristö 

Alue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle ja kuuluu 
kasvimaantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomeen.  

Kytkintien puoleinen osa alueesta on harvennettua metsikköä. Alueen puusto on 
pääasiassa nuorta sekametsää. Puusto on melko harvaa Kaukopään tehtaan 
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puoleisella osalla, Karjalantien ja Pentti Hallen kadun puolella on tiheämpää 
metsikköä. 

 

Kuvat 4 ja 5. Vasemmalla; suunnittelualue kuvattuna Kytkintieltä. Oikealla: 
suunnittelualueen lähistöllä sijaitseva sähköasema ja sähköjohdot. 
 
Alue sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella (Vesioronkangas, I-
luokan pohjavesialue). Vesioronkankaan pohjavesialue rajautuu länsiosistaan 
Vuoksenniskan pohjavesialueeseen (III-luokka, muu pohjavesialue). 
Suunnittelualueen pohjavesiolosuhteita on selvitetty ”Pohjavesiolosuhteet 
Salpausselän harjussa Kaukopään kohdalla” –selvityksessä (16.7.1998, Geobotnia 
Oy). Selvityksessä on koottu yhteen olemassa olevaa pohjavesitietoa ja arvioitu 
niiden perusteella Kaukopään tehtaiden ja siellä mahdollisesti tehtävien 
laajennushankkeiden sekä jätemateriaalien läjittämisen pohjavesivaikutuksia. 

Geobotnia Oy:n laatimassa pohjavesiselvityksessä pohjaveden on arvioitu 
virtaavan suunnittelualueelta kohti Saimaata. Selvityksessä ei oltu huomioitu 
mahdollista kaakkois-luodesuuntaista kallioruhjetta, joka voisi aikaansaada 
pohjavesiyhteyden kaakkoon/etelään kohti Imatran kaupungin pohjaveden- ja 
pintavedenottamoja ja Immalanjärveä. Tämän vuoksi alueelle on laadittu 
pohjavesiselvitys (FCG, 31.7.2019). Selvityksen tarkoituksena oli selvittää kohteen 
pohjavesiolosuhteet ja pohjaveden virtaussuunta. Tehdyn selvityksen mukaan 
pohjaveden pinnanmittaustietojen perusteella pohjavesi virtaa kaava-alueelta 
lounaaseen ja luoteeseen, poispäin kaupungin vedenottamosta ja 
Immalanjärvestä.  

Kaakkois-Suomen pohjavesialueet luokitellaan uudelleen ja pohjavesialueiden 
rajaukset tarkistetaan. Luokitus perustuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin 
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Uusista 
pohjavesialueiden luokista ja mahdollisista rajausmuutoksista järjestetään 
kuntakohtainen kuuleminen, jonka yhteydessä on mahdollista esittää rajaamiseen 
ja luokitukseen liittyvää olennaista tietoa. Kuulemiset toteutetaan Kaakkois-
Suomessa vuosien 2018 ja 2019 aikana. 

Kuulemisen jälkeen ELY-keskus päivittää pohjavesialueiden tiedot 
ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Suomen 
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ympäristökeskus päivittää muutokset valtakunnalliseen pohjavesialueiden 
paikkatietoaineistoon kahdesti vuodessa. 

Alueella kulkee moottorikelkkaura lähellä Karjalantietä. Kelkkaura kulkee koillis-
kaakko-suuntaisesti Karjalantien ja yhdyskuntateknisen huoltorakennuksen välistä. 

Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys ehdotusvaiheen nähtävilläolon 
jälkeen (27.5.2019, FCG). Luontoselvityksessä todetaan, että alueella tai sen 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee kolme aluekokonaisuutta, jotka ovat 
huomionarvoisia luontokohteita. Nämä ovat länsireunan kuiva lehto (kohde 1), 
itäreunalla oleva suppa (kohde 2) ja kevyenliikenteenväylän varteen sijoittuva 
ketonoidanlukon (NT) ja ahokissankäpälän (NT) kasvupaikka eli tienpientareelle 
muodostunut kuiva keto (kohde 3). Kohteet 1 ja 2 edustavat paikallisesti 
tarkasteltuna melko yleisiä, silmälläpidettäviä kuivan lehdon luontotyyppejä, joiden 
luonnontilaisuus on muuttunut metsätaloustoimien seurauksena.  

Luontokohde 3 jää rakentamisen ulkopuolelle. Kohteen 2 kohdalla rakennusala 
viistää supan lounaisreunaa, mutta suunniteltu rakentaminen ei kohdistu supan 
alueelle. Kohteen 1 kohdalla rakennusala osuu osittain lehdon alueelle, mutta 
alueelle ei ole suunnitteilla rakentamista. 
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Kuva 6. Alueella sijaitsevat paikallisesti arvokkaat luontokohteet. 

1.3.8 Maaperä 

Kaava-alue on Imatran rakennusgeologisen aluejaon mukaan karkearakeisten 
kitkamaalajien aluetta, jossa vallitsevien hiekan, soran ja karkearakeisten 
moreenien ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrin paksuisia 
koheesiomaalaji- ja turvekerroksia. 
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1.3.9 Melu 

Alueella melua aiheuttaa pääasiassa tehtaan toimintaan liittyvä liikenne. Alueella 
on myös tehtaan toimintaan liittyvää melua.  

1.3.10 Radon 

Suunnittelualueella ei ole mitattu radontasoja. Suunnittelualueen lähistöllä, 
Karjalantien toisella puolella, sijaitsee erittäin korkean radontason alue, jossa 
mittaustuloksista yli 49 % ylittää 400 Bg/m3. 

1.4 Voimassa oleva suunnittelutilanne 

1.4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava 
tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteuttamista.  
Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden suhteen.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella 
seuraaviin kokonaisuuksiin: 

• Toimiva aluerakenne 

• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

• Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

• Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

1.4.2 Maakuntakaava 

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen 
suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan 
yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön perusratkaisut sekä maakunnan tavoiteltu 
kehitys noin vuoteen 2025. Maakuntakaava myös välittää valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet kaavoitukseen. Suunnittelualueella on voimassa Etelä-
Karjalan maakuntakaava (vahv. 12/2011) sekä 1. vaihemaakuntakaava (vahv. 
10/2015, kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne). 
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Kuva 7. Ote Etelä-Karjalan epävirallisesta maakuntakaavayhdistelmäkartasta 
(Etelä-Karjalan liitto). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu 
keltaisella ympyrällä. 
 

Etelä-Karjalan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT). 
Suunnittelualue kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen (pv) ja Seveso II-
konsultointivyöhykkeeseen (sev). Suunnittelualue on osa kasvukeskusalueen 
laatukäytävää (lk).  
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Suunnittelualueen läheisyyteen on merkitty retkeily- ja ulkoilureitti (vihreä 
palloviivoitus) ja polkupyöräreitti (vaaleanpunainen palloviivoitus). 
Suunnittelualueen itäpuolella kulkee moottoritie. Suunnittelualueen läheisyydessä 
sijaitseva Lättälän alue on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi 
kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi/kohteeksi (ma/kv). 

Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, 
jonka mukaan maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa 
huomioon tervehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja 
rakennushankkeissa tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja 
visuaaliset sekä kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet. 

1.4.3 Yleiskaava 

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymä yleiskaava 
”Kestävä Imatra 2020”. Yleiskaavassa suunnittelualue on pääasiassa merkitty 
teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Suunnittelualueen poikki kulkee voimalinja (z). 
Suunnittelualue kuuluu pohjavesialueeseen (pv). Yleiskaavamääräyksen mukaan 
alueiden käyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei pohjaveden pilaantumista 
tapahdu. Pohjavedenottamoiden rakentamismahdollisuus ja tarvittavien suoja-
alueiden muodostaminen tulee turvata.  
 
Karjalantien läheinen alueen osa on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). 
Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia. Alueelle on merkitty kaasujohto (k) ja 
ohjeellinen pääulkoilureitti (palloviivoitus). 
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Kuva 8. Ote voimassaolevasta yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti merkitty sinisellä katkoviivalla. 
 

Imatran yleiskaava 2040  

Imatralla on aloitettu yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavan laatiminen ja vireilletulo 
on kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 2016-2017. Kaavoituskatsaus on 
merkitty tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan kokouksessa 23.2.2016 § 17. 
Kuulutus vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016.  

Yleiskaava 2040 ohjausryhmä ”Kokoaan suurempi Imatra” on nimetty 15.12.2016. 
Uuden yleiskaavan laadinnassa noudatetaan olemassa olevia Imatran 
maankäytöllisiä perusratkaisuja, joiden varaan kaupungin sisäisiä toimintoja on 
suunnattu viimeisen vuosikymmenen aikana. Tavoitteita tullaan tarkastelemaan ja 
tarkentamaan suunnittelun edetessä.  

Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten kanssa käytävän vuoropuhelun, 
ohjausryhmän ja poliittisten päättäjien sekä työryhmätyöstä saatavien evästysten 
kautta. Tavoitteita tarkennetaan myös taustaselvityksistä ja suunnitelmista 
saatavan lisätiedon pohjalta. Yleiskaava-aineistoa on luettavissa: 
https://www.imatra.fi/asuminen-
jaymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040 

1.4.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 29.6.1992 hyväksymä 
asemakaava nro 743/osa 1. Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualueen 
länsipuolinen, Pentti Hallen katuun rajautuva kortteli 22 on merkitty 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi (TY-6). Kortteliin saa sijoittaa teollisuustoimintaan liittyvien 
rakennusten lisäksi yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Alueelle 
sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle, eikä siitä 
kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva melutaso saa ylittää 55dBA. 
Korttelialueelle on merkitty rakennuksen pääsuunnat (koillinen-kaakko-risti). 
Korttelialueen tehokkuusluvuksi on osoitettu e=0.3, joka merkitsee n. 13 225 m2 
rakennusoikeutta. Kerrosluvuksi on merkitty II (kaksi). Korttelin Pentti Hallen 
katuun, Karjalantiehen ja Kaukopään tehdasalueeseen rajautuvat osat on merkitty 
alueeksi, jolla olevat puut on säilytettävä. Korttelialueelle johtaa Meesakuja-
niminen katu. Pentti Hallen kadulle on muilta osin merkitty katualueen rajan osa, 
jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

https://www.imatra.fi/asuminen-jaymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040
https://www.imatra.fi/asuminen-jaymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040
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Pääosa suunnittelualueesta on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). Karjalantien 
viereen on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten korttelialue (ET). ET-alueelle on merkitty tehokkuusluku e=0.2. VL-
alueelta on osoitettu ohjeellinen alueella oleva ajoyhteys (ajo) ET-alueelle. VL-
alueelle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti talvikäyttöön (ur-1). 

Alueen keskivaiheille on merkitty vaara-alueen raja (v) 

 
Kuva 9. Ote ajantasa-asemakaavasta (Imatran kaupungin 
karttapalvelu).Aluerajaus on merkitty punaisella katkoviivalla. 
 
Poistuva kaava määräyksineen on selostuksen liitteenä (liite 3). 
 

1.4.5 Rakennusjärjestys 

Imatran rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.6.2016 ja 
tullut voimaan 1.8.2016. 

1.4.6 Pohjakartta 

Pohjakartan tulee täyttää MRL:n § 54a vaatimukset. Pohjakartan laadusta vastaa 
Imatran kaupunki. 
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2 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

2.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Asemakaavan muutos on käynnistynyt Stora Enson aloitteesta. 

Kaukopään tehdasalueen mustalipeän varastosäiliöt ja raskaspolttoöljysäiliö on 
tarkoitus uusia. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa säiliöiden 
sijoittaminen suunnittelualueelle. 

Kaavoituksen aloituskokous pidettiin kaupungin, Stora Enson ja kaavan laativan 
konsultin kanssa 11.1.2019. 

2.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

2.2.1 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: 

1. Viranomaiset 

− Etelä-Karjalan liitto 
− Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
− Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
− Etelä-Karjalan museo 
− Museovirasto  
− TUKES 

2. Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt 

− Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (rakennusvalvonta, kaupunki-infra ja 
viheralueet, kaupunkisuunnittelu, Imatran vesi) 

− Imatran seudun ympäristötoimi 
− Kulttuuri-, vapaa-aika, hyvinvointipalvelut 
− Imatran seudun kehitysyhtiö Oy  
− Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 

3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit  

4. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

− Imatran seudun vammaisneuvosto 
− Imatran vanhusneuvosto 
− Imatran nuorisovaltuusto 
− Imatran kotiseutuyhdistys ry 
− Imatran kaupunkikeskustat ry 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Asemakaavan selostus 17 (25) 
   
6.3.2019   
   

 
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

− Muut alueen toimijat  

5. Muut 

− Gasum Oy 
− Fortum Heat & Power Oy 
− Puhelinyhtiöt 
− Sähköyhtiöt 

2.2.2 Sidosryhmäyhteistyö 

Kaava on laadittu yhteistyössä Imatran kaupungin kaupunkikehityksen ja teknisten 
palveluiden vastuualueen kanssa. 

2.2.3 Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavan muutosta on käsitelty viranomaisten kanssa palavereissa 30.1.2019, 
25.3.2019 ja 6.6.2019. 

2.2.4 Lausunnot ja palautteet 

Asemakaavaluonnoksesta pyydetään palautetta osallisilta, jotka on lueteltu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallisilla oli mahdollisuus lausua 
mielipiteensä kaavaluonnoksesta luonnoksen nähtävilläoloaikana 14.3.-4.4.2019. 

Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunnot Imatran seudun 
ympäristölautakunnalta, rakennusvalvontajaostolta ja tarvittaessa viranomaisilta. 

Luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa saadut palautteet ja lausunnot, sekä 
kaavanlaatijan vastineet on koottu selostuksen liitteeseen 1 
(vuorovaikutusraportti). 

2.2.5 Kaavan vireilletulo ja laatimisvaiheen kuuleminen 

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille lehtikuulutuksella 17.2.2019. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville 18.2.2019 lukien. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.2.2019 alkaen Imatran 
kaupungintalolla kaavoituksessa sekä kaupungin internet-sivuilla.  

Asemakaavaluonnos on pidetty nähtävillä 14.3.-4.4.2019 välisenä aikana, jolloin 
osallisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. 
Kaavasuunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kuulutuksella kaupunkilehti 
Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 14.3.2019. 

Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot suunnittelussa 
osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Myös muilla 
osallisilla on mahdollisuus antaa kaavasta mielipide. 

Luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa saadut palautteet ja lausunnot, sekä 
kaavanlaatijan vastineet niihin on koottu selostuksen liitteeseen 1 
(vuorovaikutusraportti). 
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2.2.6 Nähtävilläolo (MRL 65 §, 27 §, 32 §) 

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen asemakaavaluonnosta on tarkistettu saatujen 
mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta ja laadittu asemakaavaehdotus.  

Kaavaehdotus on nähtävillä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.krs) MRA 
27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivää; kuulutus paikallislehti Uutisvuoksessa, 
kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä kirjeitse tiedoksi 
ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajille. 

Mahdollinen muistutus kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä 
yhteystietoineen kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, 
osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. 

2.2.7 Hyväksyminen (MRL 52 §) 

Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan muutoksen 
hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat 
kirjallisesti sitä pyytäneet (MRL 67 §). 

Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-
oikeudelle osoitteella: 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

PL 1744 

70101 Kuopio 

2.3 Asemakaavan tavoitteet 

2.3.1 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Etelä-Karjalan maakuntakaavassa alue on osoitettu ympäristövaikutuksiltaan 
merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT). Aluemerkinnällä osoitetaan 
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ympäristövaikutuksia aiheuttavat 
teollisuusalueet ja teollisuuden varastoalueet mukaan lukien puutavaran 
vesivarastointialueet. Merkintää on käytetty osoittamaan tärkeitä teollisuusalueita, 
joille voidaan sijoittaa taajamatoimintojen yhteyteen soveltumattomia 
teollisuustoimintoja.  

Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin 
suojaetäisyyksin. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan 
polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen suunnittelussa huomioitava 
vaarallisista aineista alueelle ja sen lähiympäristölle aiheutuvat riskit. 

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, ettei toiminnalla aiheuteta 
haitallisia vaikutuksia veden laatuun ja vesistön ominaisuuksiin tai 
pohjavesiolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi 
heikentävät alueen luonnonarvoja ja alueen elinympäristöä. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten 
ominaispiirteiden säilyttämiseen  

mailto:kirjaamo@imatra.fi
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Kestävä Imatra 2020 -yleiskaavassa alue on pääasiassa teollisuus- ja 
varastoaluetta (T). Karjalantien läheinen alueen osa on merkitty 
lähivirkistysalueeksi (VL). 

2.3.2 Kunnan asettamat tavoitteet 

Imatran kaupungin ilmasto-ohjelman ja Imatran kaupunkistrategian tavoitteisiin 
kuuluvat yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, yhdyskuntien energiatehokkuuden 
parantaminen maankäytön tiivistäminen ja elinvoimaisuuden vahvistaminen. 
Asemakaavan muutoksella toteutetaan edellä mainittuja tavoitteita. 

2.3.3 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Kaukopään tehdasalueen kehittäminen ja 
tehtaan toimintojen sijoittaminen suunnittelualueelle. 

Maankäytön suunnittelussa huomioidaan alueen erityispiirteet ja alueen sijainti 
vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Suunnittelussa on tutkittu 
yhteistyössä viranomaisten kanssa eri sijoitusvaihtoehtoja suunnittelualueelle 
aiotulle toiminnalle. Toteutukseen on valikoitunut vaihtoehto, joka on tekniseltä 
toteutukseltaan, nykyisten prosessien sekä kustannusten osalta optimaalisin. 
Valittu vaihtoehto on mm. putkistojen osalta parhaiten toteutettavissa, mikä 
osaltaan vähentää riskiä pohjavesien pilaantumisesta. 

2.3.4 Osallisten tavoitteet 

Alueen maanomistajan tavoitteena on mahdollistaa Kaukopään tehtaan 
toimintoihin liittyvien säiliöiden siirtäminen kaavamuutosalueelle. Muutoin alueen 
toiminnot on tarkoitus säilyttää ennallaan. Alueen itäpuolella kulkeva 
moottorikelkkaura on merkitty kaavakarttaan ohjeellisena merkintänä (ur). 
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3 Asemakaavan kuvaus 

3.1 Kaavan perustelut ja rakenne 

3.1.1 Mitoitus 

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 14,4 ha. Kokonaisrakennusoikeus on noin 
37 140 k-m2. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden alueen rakennusoikeus 
kasvaa noin 23 700 k-m2. 

Kaavan korttelialueiden koot ja rakennusoikeudet: 

Kortteli-
alue 

Kortteli Pinta-ala 
(m2) 

Kerros-
luku 

Rakennus-
oikeus (k-m2) 

Tehok-
kuus 

TY 22 122970 II 36910 0.30 

ET 22 1150 I 230 0,20 

EV  19631    

Yhteensä  143751  37140 0,26 

 

3.1.2 Palvelut 

Suunnittelualue on teollisuusaluetta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta 
alueen palveluihin. 

3.1.3 Aluevaraukset 

Korttelialueet 

Kaavamuutosalue on yhtä korttelialuetta, korttelia 22. Kortteliin 22 kuuluvat tontit 
6-8.  

Korttelin 22 tontit 6 ja 7 ovat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TY), 
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. TY-korttelialueen 
koko on 122 970 m2. Tontin 6 pinta-ala on 47 417 m2 ja tontin 7 75 553 m2. TY-
korttelialueelle on merkitty tehokkuusluku e=0.30 ja kerrosluku II (kaksi). 
Korttelialueen lävitse kulkee voimajohto, joka on merkitty vaara-alueeksi (va, 
vaara-alueen raja.). Alueelle on merkitty ohjeellinen ajoyhteys (ajo) Kaukopään 
tehdasalueelta ET-alueelle. Liikenne korttelin 22 tontille 7 kulkee Kaukopään 
tehdasalueen kautta. Tontin 6 rakennusoikeus ja rakennusala ovat voimassaolevan 
kaavan mukaisia. Tontille 7 on lisätty rakennusoikeutta voimassaolevaan kaavaan 
nähden noin 23 700 k-m2. Tontille 7 on lisäksi merkitty johtorasitteita kaasuputkia 
varten. Tontilla 7 on merkintä kem, alue jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja 
valmistavan tai varastoivan laitoksen.  
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Korttelin 22 tontti 8 on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialuetta (ET). Korttelialueen koko on 1150 m2. Korttelialueelle on merkitty 
tehokkuusluku e=0.20 ja kerrosluku I (yksi). Alueen koko, käyttötarkoitus ja 
rakennusoikeus ovat voimassaolevan kaavan mukaisia. 

Suojaviheralueet 

Suunnittelualueen Karjalantien puoleinen osa on merkitty suojaviheralueeksi (EV). 
Suojaviheralueelle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti (ur), joka myötäilee 
käytössä olevaa moottorikelkkauraa. 

Yleismääräykset 

Asemakaavassa on annettu seuraavat yleismääräykset: 

Alueella on maakaasuputkia. Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston 
läheisyydessä on rajoitettua asetuksen 551/2009 mukaisesti. Alueella sijaitsevan 
maakaasun paineenvähennysaseman ja sulkuventtiilien suojaetäisyydet on 
otettava huomioon. Maakaasuputkiston alueella rakennettaessa on pyydettävä 
lausunto kaasuyhtiöltä. 

Suojaviheralueen (EV) kasvillisuus tulee olla puustoltaan mahdollisimman tiheä ja 
monikerroksinen. 

Kaava-alue kuuluu suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvaan 
konsultointivyöhykkeeseen. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen 
sijoittamista konsultointivyöhykkeelle on pyydettävä pelastusviranomaisen sekä 
tarvittaessa turvatekniikan keskuksen (TUKES) lausunto. 

EV-alueelle saa sijoittaa yhdyskuntateknisiä johtoja, laitteita ja rakennelmia. 

Kaava-alue sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella. Alueiden käyttö 
tulee suunnitella siten, ettei pohjaveden pilaantumista tapahdu. Alueella 
tapahtuvaan toimintaan ei saa liittyä maaperän pilaantumiseen liittyvää riskiä. 
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastointi tulee 
järjestää siten, että niiden pääsy maaperään, viemäriin tai muuhun ympäristöön on 
estetty. 

Rakentamisen aikaisesta hulevesien käsittelyn toteuttamisesta tulee tehdä 
suunnitelma ennen rakentamiseen ryhtymistä. Suunnitelma tulee hyväksyttää 
asianomaisella viranomaisella. Suunnittelussa on otettava huomioon sade- ja 
sulamisvesien imeytys ja viivytysjärjestelmien riittävä mitoitus. Puhdistamattomien 
hulevesien pääsy päällystetyiltä alueilta vesistöihin ja pohjavesiin on estettävä. 

Alueelle on laadittava tonttikohtaiset hulevesien käsittelysuunnitelmat, joissa 
osoitetaan hulevesien kerääminen ja poistaminen. Suunnittelussa on otettava 
huomioon sade- ja sulamisvesien imeytys ja viivytysjärjestelmien riittävä mitoitus. 
Puhdistamattomien hulevesien pääsy päällystetyiltä alueilta vesistöihin ja 
pohjavesiin on estettävä. 

Korttelialueiden vapaaksi jäävien osien puusto tulee säilyttää. 

Radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Sitovan tonttijaon piiriin kuuluvat korttelin 22 tontit 6-8. 
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3.2 Tonttijako 

Asemakaavan yhteydessä on laadittu sitova tonttijako korttelin 22 tonteille 6-8. 

3.3 Kaavan vaikutukset 

3.3.1 Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

- Toimiva aluerakenne 
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden 
toteuttamista on edistettävä kuntien kaavoituksessa.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen 
pääasiassa maakuntakaavan ja yleiskaavan ohjausvaikutuksen kautta. 
Asemakaavaratkaisu mukailee voimassaolevaa maakuntakaavaa ja yleiskaavaa. 

Lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat seuraavien tavoitteiden 
osalta: 

Toimiva aluerakenne  

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista 
hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä 
elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää 
hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu 
ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. (VAT:t kohta 4.2) 

Kaukopään tehdasalueen mustalipeän varastosäiliöt ja raskaspolttoöljysäiliö on 
tarkoitus uusia. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uusien säiliöiden 
rakentaminen suunnittelualueelle. Asemakaavan muutoksella parannetaan 
elinkeinoelämän kilpailukykyä ja elinympäristön laatua turvallisemmilla 
rakenneratkaisuilla sekä tukeudutaan olemassa oleviin rakenteisiin. 

3.3.2 Vaikutuksen ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Suunnittelualue sijaitsee Kaukopään tehdasalueen lähiympäristössä. 
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Suunnittelualueen 
läpi kulkee moottorikelkkareitti Karjalantien suuntaisesti. Moottorikelkkauran 
sijainti on huomioitu ja merkitty kaavakarttaan. Asemakaavan muutoksen 
vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön ovat vähäisiä. 

Rakentamisaikaiset vaikutukset 

Rakennustöiden aikaiset vaikutukset näkyvät suunnittelualueen katuverkossa 
raskaan työmaaliikenteen lisääntymisenä (työmaa-ajoneuvot). Lisäksi 
rakentaminen aiheuttaa tilapäisiä ympäristöhäiriöitä, kuten melua, tärinää ja 
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maisemahaittoja sekä paikallisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Rakentamisen 
aikaisia vaikutuksia voidaan lieventää mm. teknisin toimenpitein. 

3.3.3 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 

Suunnittelualue on nykytilanteessa rakentamatonta nuorta metsikköä. 
Rakennusoikeus kasvaa korttelin 22 tontilla 7 noin 23 000 k-m2. Suunnittelualueen 
lähiympäristö on rakentamatonta metsikköä. Asemakaavan muutoksen suurin 
maisemavaikutus on suunnittelualueen rakentuminen korttelin 22 tontilla 7. 

3.3.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaavaratkaisulla muutetaan lähivirkistysaluetta (VL) teollisuusalueeksi (TY). 
Suunnittelualueen luonnonympäristö on pääasiassa nuorta metsikköä, joka on 
kaavaillun rakennusalan kohdalta harvaa ja hakattua. Rakentamisen ulkopuolelle 
jäävien alueiden puusto on asemakaavamääräysten mukaan säilytettävä. Alueen 
tihein puusto sijoittuu pääasiassa suojaviheralueelle ja korttelin 22 tontin 6 
katualueiden puoleisille reuna-alueille. Tontti 6 on voimassaolevassa 
asemakaavassa teollisuusaluetta (TY-6), joten vaikutukset luonnonympäristöön 
eivät ole merkittäviä suhteessa voimassaolevaan asemakaavaan. 

Alueella saattaa esiintyy silmällä pidettävää ketonoidanlukkoa Karjalantien 
läheisyydessä. Ketonoidanlukon kasvualueelle ei ole kaavassa osoitettu lisää 
rakentamista. Alueelle on laadittu luontoselvitys kaavan ehdotusvaiheen 
kuulemisen jälkeen (FCG 27.5.2019). 

Suunnittelualue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella 
(Vesioronkangas, I-luokka). Yleisissä määräyksissä on annettu määräyksiä 
alueiden käytön suunnittelusta siten, ettei pohjaveden pilaantumista tapahdu. 
Yleisissä määräyksissä on annettu määräyksiä hulevesien käsittelystä. 
Puhdistamattomien hulevesien pääsy päällystetyiltä alueilta vesistöihin ja 
pohjavesiin on estettävä. 

Alueelle laadittua selvitystä pohjavesiolosuhteista (Pohjavesiolosuhteet 
Salpausselän harjussa Kaukopään kohdalla, Geobotnia Oy, 16.7.1998) on päivitetty 
(FCG 31.7.2019). Suunniteltujen öljy- ja lipeäsäiliöiden alue sijaitsee kaava-alueen 
pohjoisosassa, jossa pohjaveden virtaussuunta näyttää päivitetyn selvityksen 
mukaan olevan Saimaalle päin, eikä niistä siten arvioida aiheutuvan riskiä 
kaupungin vedenotolle tai Immalanjärvelle. Pohjavesien seuraamiseen tarvittavia 
putkia on asennettu alueelle ja putkien sijainti on hyväksytetty Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksella ennen putkien asentamista. Kokonaisuutena asemakaavan 
mahdollistama säiliöiden uusiminen parantaa Kaukopään tehdasalueen 
turvallisuutta ja vähentää riskiä pohjaveden pilaantumiselle.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.5.2017 antanut Imatran tehtaiden 
ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan päätöksen (nro 101/2017, 
dnro ESAVI/10708/2). Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon koskien 
Imatran tehtaiden lipeän ja polttoöljysäiliöiden uusintaa 29.10.2018. 
Lausunnossaan Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo, että hanke on 
ympäristölupapäätöksen dnro ESAVI/10708/2 lupamääräyksen nro 30 mukainen. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Asemakaavan selostus 24 (25) 
   
6.3.2019   
   

 
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

3.3.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen. 

Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. 

Asemakaavan toteuttamisella ei ole vaikutusta suunnittelualueen asukasmääriin.  

3.3.6 Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavaratkaisulla mahdollistetaan Kaukopään tehdasalueen toiminnan 
kehittäminen. Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta suunnittelualueen 
nykyiseen tie- ja katuverkkoon. Voimassaolevassa kaavassa osoitettu Pentti Hallen 
kadulta suunnittelualueen korttelin 22 tontille 6 osoitettu Meesakuja-niminen katu 
poistuu. Meesakuja ei ole toteutunut voimassaolevan kaavan mukaisesti. 
Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta katuliikenteen liikennemääriin eikä 
liikenteen toimivuuteen suunnittelualueella tai sen läheisyydessä lukuun ottamatta 
rakentamisen aikaisia häiriöitä. 

3.4 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Asemakaavamerkinnät ja –määräykset on esitetty asemakaavakartassa. 

3.5 Nimistö 

Toteutumaton Meesakuja poistuu alueelta, muutoin alueen nimistö säilyy 
ennallaan.  

 
4 Asemakaavan toteutus 

Tarvittavat lisäselvitykset pohjavesien osalta on tehty kesän 2019 aikana. 
Luontoselvitys on valmistunut kaavan ehdotusvaiheen jälkeen toukokuussa 2019. 
Asemakaava-alueelle on myönnetty maisematyölupa ja maisematyöluvan mukaiset 
maanmuokkaustyöt on aloitettu. Rakennustyöt voidaan aloittaa heti kaavan saatua 
lainvoiman. Rakentamisen aikaiset ja tonttikohtaiset hulevesien 
käsittelysuunnitelmat tulee hyväksyttää ennen rakennustöiden aloittamista. 

 

Imatra 6.3.2019, päivitetty 10.4.2019, 10.6.2019 ja 6.8.2019 
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