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1. TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutos nro 1101 on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on asetettu nähtäville 18.2.2019. 

Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto on pidetty nähtävillä 14.3.2019-4.4.2019. Esittely-
tilaisuus asemakaavaluonnoksesta on pidetty 21.3.2019. Esittelytilaisuudesta ja asemakaa-
valuonnosaineiston nähtävilläolosta on kuulutettu Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin 
internetsivuilla sekä virallisella ilmoitustaululla 14.3.2019. Palautteet kaavaluonnosaineis-
tosta oli jätettävä yhteystietoineen kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 
55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi, 4.4.2019 mennessä. 

Asemakaavaehdotus on pidetty nähtävillä 23.4.-24.5.2019 välisenä aikana. Kaupunginhal-
litus hyväksyi asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 17.6.2019. Kaupunginvaltuusto päät-
ti kokouksessaan 17.6.2019 palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

Asiakirjoihin on tehty täydennyksiä 17.6.2019 kokouksen jälkeen valmistuneen pohjavesi-
selvityksen pohjalta. Täydennyksiä on tehty asemakaavaselostuksen vaikutuksien arvioin-
tiin pohjavesien osalta sekä kaavanlaatijan vastineisiin. Valmistuneen pohjavesiselvityksen 
johtopäätöksissä esitetään, että pohjavesien virtaussuunta on suunnittelualueelta lounaa-
seen ja luoteeseen, poispäin Pyhälammen vedenottamosta. 

2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

2.1 Yleistä 
Kaavahanke voidaan kuuluttaa vireille kaavoitusohjelmassa tai erillisellä kuulutuksella. 
Erillisen kuulutuksen yhteydessä voidaan kuuluttaa myös osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS) nähtäville, joka laaditaan suunnittelun aluksi. Osallinen voi esittää mielipitei-
tä OAS:ista. 

Vaikutuksiltaan vähäisissä kaavahankkeissa OAS, kaavaluonnos ja selostusluonnos asete-
taan nähtäville samanaikaisesti.  

Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta (MRL 62 §) lähetetään tieto osallisille 
kirjeitse. Kaavaluonnosta esitellään pääasiassa kaavoituksen tiloissa. Kaavaluonnoksesta 
pyydetään palautetta sekä viranomaislausuntoja. Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet ja 
lausunnot liitetään kaava-asiakirjoihin. 

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka viedään kaupunkikehi-
tyslautakunnan hyväksyttäväksi. Kaupunkikehityslautakunta päättää kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamisesta. 

Kaupunkikehityslautakunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 14 tai 30 päiväksi riippuen 
kaavan merkittävyydestä (MRL 65 §). Nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka jul-
kaistaan paikallisessa sanomalehdessä, virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin inter-
netsivuilla. Osallinen voi tehdä ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. 

Ehdotusvaiheen jälkeen kaupunginhallitus päättää asemakaavan tai asemakaavan muu-
toksen hyväksymisen esittämisestä valtuustolle. MRL 52 § mukaan asemakaavan hyväksyy 
kaupunginvaltuusto.  

Imatralla päätösvalta muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen osalta on 
siirretty kaupunkikehityslautakunnalle. Kaavan hyväksymispäätös tulee lainvoimaiseksi 
30 vrk:n kuluttua päätöksen julkipanosta. 



4 / 17 
 

Osallinen voi valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Kaavan lainvoimaiseksi tulosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan paikallisessa 
sanomalehdessä, virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla.  
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2.2 Lähtökohdat, päätökset, selvitykset 
Sopimus, lupa, suunnitelma, päätös Sisältö pvm 
Voimassa oleva asemakaava 734/osa 1  29.6.1992 
Pohjavesisuhteet Salpausselän harjussa Kauko-
pään kohdalla 

Pohjavesiselvitys 16.7.1998 

Luontoselvitys, Kaukopää asemakaavan muutos 
1101 

Luontoselvitys 27.5.2019 

Pohjavesiselvitys, Imatra, Kaukopää Pohjavesiselvitys 31.7.2019 

2.3 Kaavasuunnittelu 
Toimenpide pvm 
Kuulutus kaavan vireilletulosta 17.2.2019 
OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma) 18.2.2019 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.2.-19.3.2019 
Asemakaavan luonnosvaiheen esittely 21.3.2019 
Asemakaavaluonnos nähtävillä 14.3.-4.4.2019 
Kaupunkikehityslautakunta 16.4.2019 
Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville 23.4.-24.5.2019 
Lausuntojen ja muistutusten käsittely, asiakirjojen täydennys kesä 2019 
Käsitelty KH:ssa ja KV:ssä, asia päätetty palauttaa uudelleen valmiste-
luun  

17.6.2019 

Asiakirjojen täydennys valmistuneen pohjavesiselvityksen pohjalta heinä-elokuu 
2019 

KH ja KV 12.8.2019 ja 
19.8.2019 

Kaava lainvoimainen syksy 2019 

3. ASUKASTILAISUUDET 

Luonnosvaiheen esittelytilaisuus 
21.3.2019 klo 13.00-18.00 Imatran kaupungintalo, Virastokatu 2, 1. kerros, Talvipuutarha. 

4. VIRANOMAISNEUVOTTELUT JA PALAVERIT 

Pvm Sisältö/palaute Vastine 

30.1.2019 Kerrottu vireille tulevasta kaava-
hankkeesta. Keskusteltu viran-
omaisneuvottelun tarpeesta. 

Kirjattu tiedoksi. 

25.3.2019 Esitelty kaavan luonnosvaiheen 
aineisto. Pieniä tarkennuksia asia-
kirjoihin. 

Tarkennukset huomioitu ja li-
sätty asiakirjoihin. 

6.6.2019 Esitelty tehty luontoselvitys ja 
pohjavesiselvityksen lähtöaineisto 
ja aikataulu. 

Tekninen korjaus yleismääräyk-
seen. 
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5. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA SAADUT PALAUTTEET 

Asemakaavaluonnoksen esittely 14.3.-4.4.2019 

Pvm Palautteen antaja 
Palaute 

Vastine 

12.3.2019 Rakennusvalvontajaosto  
 
Ei huomautettavaa. 

Ei toimenpiteitä. 

19.3.2019 Imatran seudun ympäristölautakunta  
 
Kaavamuutoksen vaikutukset ympä-
ristöön tulee arvioida ja sitä varten 
tulee tehdä tarpeelliset ympäristö- ja 
luontoselvitykset. 

Lisäselvityksistä pohjavesien ja luon-
nonympäristön osalta on keskusteltu 
palaverissa 25.3.2019 sekä kaavapro-
sessin aikana. Luontoselvitys tehdään 
kevään ja kesän 2019 aikana. Pohjave-
sioloista on laadittu selvitys (Pohjave-
sisuhteet Salpausselän harjussa Kau-
kopään kohdalla, Geobotnia Oy, 
16.7.1998) joka on toimitettu Imatran 
seudun ympäristötoimelle. Tehtyä poh-
javesiselvitystä tullaan päivittämään.  

12.3.2019 Museovirasto  
 
Ei huomautettavaa. 

Ei toimenpiteitä. 

1.4.2019 Etelä-Karjalan liitto  
 
Alueen toteuttamisessa on tärkeää 
huomioida pohjavesimääräykset ja 
maakuntakaavan muut merkinnät. 

Suunnittelualueen sijainti pohjavesialu-
eella on huomioitu kaavan yleismää-
räyksissä. Kaavan käyttötarkoitusmer-
kintä on maakuntakaavan ja yleiskaa-
van mukainen. 

8.4.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 
Tarkennuksia pohjavesialueiden 
määrittelyyn selostuksessa. Kaava-
muutoksen valmistelun jatkaminen 
edellyttää tarkentavia lisäselvityksiä 
suunnittelualueen pohjavesiolosuh-
teista ja pohjaveden virtaussuunnista 
suunnittelualueella ja sen läheisyy-
dessä. 

Asemakaavaselostusta tarkennetaan 
lausunnossa esitetyn mukaisesti. 

Alueelle laaditaan luonto- ja pohjavesi-
selvitykset kevään ja kesän 2019 aikana. 

5.1. Luonnosvaiheessa saapuneet lausunnot ja palautteet 
 

Asemakaavaluonnoksesta saatiin alla olevat lausunnot.  

Lausunnot 
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Viranomaiset: 

12.3.2019 Rakennusvalvontajaosto: 
 
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosluonnosta 1101, 77. Kaukopää, 
huomautuksitta. 
 
19.3.2019, Imatran seudun ympäristölautakunta: 

Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin ympäristönsuojelu- ja tervey-
densuojeluviranomaisena lausuu Imatran Kaukopään kaupunginosan asemakaavamuu-
toksen 1101 luonnoksesta, että kaavamuutoksen vaikutukset ympäristöön tulee arvioida ja 
sitä varten tulee tehdä tarpeelliset ympäristö- ja luontoselvitykset. 

Kaavanlaatijan vastine:  

Lisäselvityksistä pohjavesien ja luonnonympäristön osalta on keskusteltu palaverissa 
25.3.2019 sekä kaavaprosessin aikana. Luontoselvitys tehdään kevään ja kesän 2019 ai-
kana. Pohjavesioloista on laadittu selvitys (Pohjavesisuhteet Salpausselän harjussa Kau-
kopään kohdalla, Geobotnia Oy, 16.7.1998) joka on toimitettu Imatran seudun ympäris-
tötoimelle. Tehtyä pohjavesiselvitystä tullaan päivittämään ja alueelle asennetaan poh-
javeden laadun seuraamiseksi tarvittavia putkia. Putkien sijainti ratkaistaan yhteistyös-
sä asianomaisten viranomaisten kanssa (ympäristötoimi, ELY-keskus). 

25.3.2019, Museovirasto: 

Imatran kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Kaukopään tehdasalueen laajen-
nusta koskevasta asemakaavamuutoksen luonnoksesta. Suunnittelulla mahdollistetaan 
öljy- ja lipeäsäiliöiden rakentaminen uuteen paikkaan. Museovirasto on kaavaan osallinen 
arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta. 
 
Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä mui-
naisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta ei tarvita lisäselvityksiä. Museovirastolla ei ole tarvetta seurata kaavahankkeen ete-
nemistä. 
 
Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaan rakennetun ym-
päristön osalta lausunnonantaja on Etelä-Karjalan museo. 
 
1.4.2019 Etelä-Karjalan liitto: 

Kaavaratkaisulla mahdollistetaan Kaukopään tehdasalueen kehittäminen sekä ympäristön 
laadun parantaminen turvallisemmilla rakenneratkaisuilla. On tärkeää, että asemakaavalla 
mahdollistetaan tehdasalueen mustalipeän varastosäiliöiden ja raskaspolttoöljysäiliön uu-
siminen ja rakentaminen tehdasalueen reunalle. 

Voimassaolevassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa asemakaavan suunnittelualue kuuluu 
tärkeään pohjavesialueeseen (pv) ja Seveso II konsultointivyöhykkeeseen (sev). Suunnitte-
lualueen läheisyyteen kohdistuu myös muita merkintöjä, jotka tulee ottaa huomioon. 

Alueen toteuttamisessa on tärkeää ottaa huomioon pohjavesialueen määräykset sekä –
rajaukset sekä suunnittelualueen reunalle sijoittuvat maakuntakaavan muut merkinnät 
kuten polkupyöräilyn ja moottorikelkkailun reitistöt. 
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Kaavanlaatijan vastine: 

Suunnittelualueen sijainti pohjavesialueella on huomioitu kaavan yleismääräyksissä 
seuraavasti; Kaava-alue sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella. Alueiden 
käyttö tulee suunnitella siten, ettei pohjaveden pilaantumista tapahdu. Alueella tapahtu-
vaan 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. Kaavan yleis-
määräyksiä on täydennetty myös hulevesien osalta.  

Kaavan käyttötarkoitusmerkintä on maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. 

Alueella sijaitseva moottorikelkkaura on merkitty kaavaan ohjeellisella ur-merkinnällä. 

8.4.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 

A.) Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan yleiskaavan mukaisesti teollinen toiminta 
alueella. Yleiskaavan merkintää teollisuus- ja varastoalueesta (T) on asemakaavamuutos-
luonnoksessa tarkennettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa 
toiminnalle erityisiä vaatimuksia (TY). Merkinnän tarkennus on perusteltua alueen pohja-
vesiolosuhteiden kannalta. 
 
Suunnittelualueen itäosa on voimassa olevassa asemakaavassa lähivirkistysaluetta (VL), 
mikä on kaavaselostuksen nykyisestä asemakaavatilanteesta s.13 jäänyt mainitsematta. 
Lähivirkistysalueen muuttamista teollisen toiminnan alueeksi tulee arvioida suhteessa vir-
kistysalueiden riittävyyteen (MRL 54 §) ja viheralueiden jatkuvuuteen. Lähtökohtaisesti 
liikenneväylien ja teollisuusalueen välisen alueen käyttökelpoisuus virkistykseen on ky-
seenalainen. Pohjaveden muodostumisen kannalta viheralueen vähenemisellä saattaa olla 
merkitystä, mikä on hyvä ottaa kaavan vaikutusten arvioinnissa huomioon. 
 
Liikenneväylän varrella suojaviheralue (EV) on asiamukainen merkintä mm. liikenteestä 
aiheutuvan melun kannalta. 
 
B.) Pohjaveden suojelu 
Suunnittelualue sijaitsee Vesioronkankaan I-luokan (vedenhankintaa varten tärkeällä) 
pohjavesialueella. Vesioronkankaan pohjavesialue rajautuu länsiosistaan Vuoksenniskan 
III-luokan pohjavesialueeseen (muu pohjavesialue). Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkas-
taa parhaillaan pohjavesialueiden luokituksia ja rajauksia vesienhoitolain mukaisesti. Ete-
lä-Karjalan alueella pohjavesialueiden tarkistaminen vesienhoitolain mukaisiksi tapahtuu 
vuosien 2019-2020 aikana. 
 
Kaavaselostuksessa s. 17 ja 21 mainitaan suunnittelualueen sijainnista ”vedenhankintaan 
soveltuvalla pohjavesialueella” Suunnittelualue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä 
pohjavesialueella (I-luokka), ei siis vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (II-
luokka). Tämä tulee täsmentää kyseisiin kohtiin selostuksessa. 
 
C.) Ympäristölupa 
Mustalipeän ja polttoöljysäiliöiden uusimishankkeen esisuunnitteluvaiheessa on selvitetty 
kolmea eri sijoituspaikkaa varastosäiliöille ja suoja-allasalueille. Kaikki vaihtoehtoiset si-
joituspaikat ovat nykyisten säiliöiden läheisyydessä, I-luokan pohjavesialueella. ELY-
keskuksella ei ole tietoa huomioitiinko sijoituspaikkojen vertailussa pohjavesiolosuhteita 
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tarkemmin. Toiminnanharjoittaja päätyi vaihtoehtoon, jossa sijoitus on nykyisen raskaan 
polttoöljyn autopurkupaikan läheisyydessä, aidatun tehdasalueen ulkopuolella (taso +112). 
 
Lausunnossaan säiliöiden uusimisen ympäristöluvanmukaisuudesta ELY-keskus on edel-
lyttänyt toiminnanharjoittajaa selvittämään mahdollisuudet johtaa suoja-allasalueen sade- 
ja salaojavedet pintavesiin tai siirtää imeytyskenttä pohjavesien muodostumisalueen ulko-
puolelle. Lisäksi ELY-keskus on edellyttänyt toiminnanharjoittajaa tekemään esityksen 
alueen pohjaveden laadun tarkkailemisesta sekä selvittämään maaperän tila vanhojen säi-
liöiden purkamisen jälkeen. Edellä mainittuja vesien johtamisselvitystä ja pohjaveden 
tarkkailuesitystä ei ole toistaiseksi toimitettu ELY-keskukselle. 
 
D.) Pohjavesiselvitys 
ELY-keskukselle toimitetussa ”Pohjavesiolosuhteet Salpausselän harjussa Kaukopään 
kohdalla” –selvityksessä (16.7.1998) on kuvattu pohjavesiolosuhteita alueella. Selvitykses-
sä pohjaveden muodostumisalueen kuvaus poikkeaa nykykäytännöstä ja vesienhoidon jär-
jestämisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (vesienhoitoasetus, 1040/2006) mää-
ritetystä. 
 
Pohjaveden muodostumisaluetta ei pohjavesialueiden rajauksessa määritettä vedenotta-
mon valuma-alueen mukaisesti, niin kuin selvityksessä on annettu ymmärtää, vaan ve-
sienhoitoasetuksen 8 b §:n mukaan ”Muodostumisalueen rajalla osoitetaan alue, jolla 
maakerrokset ovat hyvin vettä johtavia ja alueen maaperä mahdollistaa veden merkittävän 
imeytymisen pohjavedeksi. Muodostumisalueeseen kuuluvat lisäksi sellaiset pohjavesialu-
een osat, jotka lisäävät olennaisesti pohjavesimuodostuman pohjaveden määrää. Siltä osin, 
kun pohjavesialue rajautuu vesialueeseen, muodostumisalueen raja määritetään 
rantaviivaan.” 
 
Selvityksessä esitetyt pohjaveden pinnankorkeudet ja pohjaveden virtaussuunnat antavat 
kuitenkin hyvän yleiskuvan pohjaveden virtaussuunnista pohjavesialueilla. Nyt kyseessä 
oleva suunnittelualue sijoittuu arvioidun pohjavedenjakajan tuntumaan. Pohjaveden vir-
taussuunta on arvioitu suunnittelualueelta olevan kohti Saimaata.  
 
Salpausselän reunamuodostumassa pohjavedenjakaja on usein vyöhykemäinen, jossa poh-
javeden virtaussuunnat voivat elää/muuttua pohjavesiolosuhteiden ja vuodenaikaisvaihte-
lujen myötä. Selvityksen Pohjavesiolosuhteet-kartassa 2 on esitetty pohjavedenpinnan 
korkeuskäyrät. Suunnittelualueen kaakkoispuolella (PP4, PP5 ja HP3 alueella) pohjaveden 
korkeus näyttää esitettyjen pohjaveden korkeuskäyrien perusteella olevan samalla kor-
keustasolla +79…+80 m mpy noin 600 m etäisyydellä suunnittelualueelta kaakkoon. Selvi-
tyksessä ei kuitenkaan ole otettu huomioon, että samalle alueelle sijoittuu myös luode-
kaakkosuuntainen suppajono, joka tyypillisesti voi ilmentää pitkittäisharjun (ns. syöttö-
harjun) sijaintia muodostumassa. Hyvin vettä johtava harjuydin voisi myös selittää pohja-
veden pinnantasossa esiintyvän luode-kaakkosuuntaisen painauman. Suunnittelualueen 
kaakkoispuolella, suppajonon päässä ennen Immalanjärveä sijaitsee Pyhälampi niminen 
suppalampi, jonka läheisyydessä sijaitsee Imatran Veden Pyhälammen vedenottamo. 
 
Johtopäätökset pohjavesiolosuhteista 
Edellä esitetyn perusteella ei voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että suunnittelualueelta 
on hydraulinen yhteys kaakkoon/etelään kohti Pyhälammen vedenottamoa ja Immalan-
järveä. 
 
Luonto 
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Asemakaavamuutos koskee rakentamatonta metsäaluetta, jonka muuttaminen teollisuus-
alueeksi edellyttää selostuksessa esitettyä kattavamaa selvitystä alueen luonnonoloista. 
Karjalantien ja sen länsipuolella olevan kevyen liikenteen väylän välisellä alueella on aina-
kin vielä vuonna 2004 kasvanut silmälläpidettävää ketonoidanlukkoa. 
 
E.) Ennen kaavan vireilletuloa on tutkittu vaihtoehtoja uusien öljy- ja mustalipeäsäiliöiden 
sijoittumisesta. Tutkitut säiliöiden sijoitusvaihtoehdot tulee esittää myös kaava-
asiakirjoissa, ja perustella miten valittuun vaihtoehtoon on päädytty. Mikäli on arvioitavis-
sa, että jokin muu ratkaisu olisi pohjaveden suojelun kannalta nyt esitettyä parempi ja to-
teuttamiskelpoinen, tulee se valita ensisijaiseksi asemakaavamuutoksen lähtökohdaksi. 
 
Kaavamuutoksen valmistelun jatkaminen nyt valitulle paikalle edellyttää tarkentavia lisä-
selvityksiä suunnittelualueen pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden virtaussuunnista suun-
nittelualueella ja sen läheisyydessä. 
 
Selvitystä varten alueelle tulee asentaa uusia pohjaveden havaintoputkia sekä hyödyntää 
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia suunnittelualueen ympärille sijoittuvia pohja-
veden havaintoputkia pohjaveden korkeuden ja virtauskuvan tarkentamiseksi. Erityisesti 
pohjaveden virtauskuvasta on tarpeen saada tarkennusta suunnitellun säiliöalueen sijoi-
tuspaikan alueelta ja siitä kaakkoon suuntautuvan suppajonon alueelta, jotta mahdollises-
ta hydraulisesta yhteydestä kaakkoon saadaan tarkentavia tietoja. Uusia pohjavesiputkia 
voidaan mahdollisesti myöhemmin hyödyntää myös säiliöalueelle edellytetyssä pohjavesi-
tarkkailussa.  
 
Säiliöalueen suoja-altaisiin kerääntyvien hulevesien johtaminen tulee järjestää siten, ettei 
vesiä imeytetä luokitellulle pohjavesialueelle. Vesien johtamisessa tulee myös huomioida 
se mahdollisuus, että nykyinen Vuoksenniskan III-luokan pohjavesialue voi pohjavesialu-
eiden tarkistamisen myötä nousta ylempään pohjavesialueluokkaan. Kaavamuutoksen jat-
kosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää, että suoja-altaisiin kerääntyvien vesien johtami-
nen on mahdollista järjestää hyväksyttävällä tavalla. 
 
Kaavan vaikutuksia pohjaveden suojeluun tulee kaavaselostuksessa joka tapauksessa täy-
dentää. Arvioinnin tulee perustua riittävään tietoon pohjaveden korkeudesta ja virtaus-
suunnista. 
 
F.) Kaavamerkinnät ja määräykset 
MRL 58 § mukaan asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten 
tai häiriöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien ase-
makaavamääräysten vastaisia. ELY-keskus esittää täsmennettäväksi TY-merkinnän kaa-
vamääräykseen millaisia erityisiä vaatimuksia ympäristö aiheuttaa toiminnalle, ja millaisia 
haittoja toiminnasta ei saa syntyä. Määräyksen tarkennuksella voidaan täsmentää merkin-
nän tarkoitusta ja edesauttaa kaavamääräyksen tarkoituksenmukaista tulkintaa. Esim. TY-
1 Teollisuusrakennusten korttelialue, jonka sijainti vedenhankintaa varten tärkeällä pohja-
vesialueella (I-luokka) asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Mikäli ympäristössä on 
muita teollisuustoiminnalle herkkiä kohteita tai toimintoja, on nekin hyvä ottaa määräyk-
sessä huomioon. 
 
Kaavaluonnoksen yleisissä määräyksissä on otettu pohjaveden suojelunäkökohdat huomi-
oon. Kaavamääräyksellä tulee ohjata hulevesien hallintaa. 
 
G.) Viranomaisyhteistyö 
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Kaavaselostuksessa kappaleessa 2.2.3 Viranomaisyhteistyö todetaan, että aloitusvaiheen 
viranomaiskokous on sovittu pidettäväksi asemakaavan luonnosvaiheen kuulemisen aika-
na. Kappaletta esitetään tarkennettavaksi. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisneuvottelu järjes-
tetään kaavaa valmisteltaessa, ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen 
esittämiseen, sekä tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 
ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu (MRA 26 §). 
 
Kunnan tulee sopia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa neuvottelun järjes-
tämisestä ja toimittaa neuvottelua varten tarvittava aineisto. Neuvotteluun kutsutaan ne 
viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea. 
 
Luonnosvaiheen kuulemisen aikana pidetty neuvottelu (25.3.2019) ei vastaa MRL:n mu-
kaista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua. Tilaisuus oli luonteeltaan valmisteluvaiheen 
vuorovaikutteinen työneuvottelu, johon osallistui viranomaisia ja muita keskeisiä osallisia. 
Kokous sinällään valaisi eri osapuolien näkökulmia ja tavoitteita. Ko. tilaisuudessa keskus-
tellun perusteella aloitusvaiheen viranomisneuvottelu olisi pidetty aiemmin, mikä päivä-
määrä tulee lisätä kaavaselostukseen. 
 
Muita huomioita 
Koska suunnittelualue sijaitsee Seveso II - konsultointivyöhykkeellä, tulee osallisiin ja lau-
sunnonantajiin lisätä myös Tukes. 
 
Kaavaselostuksen kuvassa 3 esitetyt maanomistajat näyttäisivät kohdentuvan suunnittelu-
alueen ulkopuolelle. 
 
H.) Säiliöiden uusiminen parantaa säiliöalueiden suojausrakenteita. Uusista säiliöistä ai-
heutuva pohjavesiriski yleisesti ottaen pienenee nykyisestä, mikä on ympäristön kannalta 
erittäin myönteinen kehityssuunta. 
 
Tämän hetkisen pohjavesitiedon perusteella esitetty uusi sijainti on nykyistä sijaintia ris-
kialttiimpi. Käytettävissä olevien tietojen perusteella vaihtoehdoista vähiten riskialtis si-
jainti on mahdollisimman etäällä luodekaakkosuuntaisesta suppajonosta. ELY-keskuksen 
näkemyksen mukaan paras ratkaisu uusien säiliöiden sijoittamiseksi on sellainen, josta 
pohjaveden virtaussuunnan voidaan varmuudella osoittaa olevan pois vedenottamosta, ei 
vedenottamoa kohti. 
 
Mikäli kaavamuutoksen suunnittelua jatketaan nykyisistä lähtökohdista, edellyttää se poh-
javesiselvityksen täydentämistä lausunnossa edellä esitetyllä tavalla. Kaavan vaikutukset 
pohjaveden suojeluun tulee arvioida kaavaselostuksessa. 
 
Luontovaikutusten arvioimiseksi tulee tehdä luontoselvitys. Kokouksessa 25.3.2019 kes-
kustellut asiat esitetään myös otettavaksi huomioon kaavamuutoksen jatkosuunnittelussa.  
 
Kaavanlaatijan vastine: 
 
A.) Asemakaavaselostusta on nykyisen kaavatilanteen osalta tarkennettu. 

B.) Asemakaavaselostusta on täsmennetty lausunnon mukaisesti pohjavesien osalta.  

C.) Asemakaavakarttaan on tehty hulevesien osalta seuraavat tarkennukset: 
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”Rakentamisen aikaisesta hulevesien käsittelyn toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma 
ennen rakentamiseen ryhtymistä. Suunnitelma tulee hyväksyttää asianomaisella viran-
maisella. Suunnittelussa on otettava huomioon sade- ja sulamisvesien imeytys ja viivy-
tysjärjestelmien riittävä mitoitus. Puhdistamattomien hulevesien pääsy 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 vesistöihin ja pohjavesiin on estettävä.” 

Ympäristöluvan osalta tarvittavat selvitykset ja esitykset toimitetaan ELY-keskukselle. 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan (KASELY/2166/2015 (29.10.2018) pitä-
nyt suunniteltua toimintaa ympäristölupapäätöksen dnro ESAVI/10708/2 lupamää-
räyksen nro 30 mukaisena. 

D.) Alueelta tehtyä pohjavesiselvitystä tullaan päivittämään. Aiotun toiminnan vaiku-
tukset pohjavesiin selvitetään lausunnon ja ympäristöluvan edellyttämillä tavoilla. 
Luontoselvitys teetetään kevään aikana. 

E.) Kaavamääräyksiä on täsmennetty hulevesien käsittelyn osalta vastineen kohdassa C. 
esitetyn mukaisesti. Vaikutuksia pohjaveden suojeluun arvioidaan olemassa olevien sel-
vityksien perusteella. Olemassa olevia selvityksiä täydennetään kevään ja kesän 2019 
aikana yhteistyössä viranomaisten kanssa. 

Suunnittelun aikana on tutkittu yhteistyössä viranomaisten kanssa eri sijoitusvaihtoeh-
toja suunnittelualueelle aiotulle toiminnalle. Toteutukseen on valikoitunut vaihtoehto, 
joka on tekniseltä toteutukseltaan, nykyisten prosessien sekä kustannusten osalta opti-
maalisin. Valittu vaihtoehto on mm. putkistojen osalta parhaiten toteutettavissa, mikä 
osaltaan vähentää riskiä pohjavesien pilaantumisesta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 
lausunnossaan (KASELY/2166/2015 (29.10.2018) pitänyt suunniteltua toimintaa ympä-
ristölupapäätöksen dnro ESAVI/10708/2 lupamääräyksen nro 30 mukaisena. 

Selostusta on täydennetty sivulle 17 maininnalla tutkituista vaihtoehdoista. 

F.) Yleisissä määräyksissä on otettu pohjaveden suojelunäkökohdat huomioon ja yleis-
määräyksiä on täydennetty hulevesien käsittelyn osalta. TY-merkinnän täsmentäminen 
kaavamääräyksiin ei sikäli tuo erityistä lisäarvoa. 

G.) Kaavahankkeesta on keskusteltu viranomaispalavereissa 30.1. ja 25.3. Nämä päivä-
määrät on lisätty vuorovaikutusraporttiin sekä kaavaselostukseen. 

Tukes on lisätty lausunnonantajien joukkoon. Kaavakarttaan on lisätty seuraava yleis-
määräys; Kaava-alue kuuluu suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvaan konsultointi-
vyöhykkeeseen. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista konsultointi-
vyöhykkeelle on pyydettävä pelastusviranomaisen sekä tarvittaessa turvatekniikan kes-
kuksen (TUKES) lausunto. 

Kaavaselostuksen kuvan 3 kuvatekstin tarkoituksena on ollut auttaa tulkitsemaan kuvan 
värejä. Kaavaselostuksessa on kerrottu suunnittelualueen olevan yksityisessä maan-
omistuksessa. Kuvaa ja tekstiä on tarkennettu ja suunnittelualueen rajaus on lisätty ku-
vaan. 

H.) Stora Enso on tutkinut säiliöiden sijoituksen osalta kolmea eri vaihtoehtoa, joista on 
vertailun tuloksena valittu kaavaratkaisun perusteena oleva vaihtoehto. Säiliöiden sijoit-
tamisvaihtoehdoista on pyydetty lausunto myös Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta 
(KASELY/2166/2015 (29.10.2018)). Lisäksi on tutkittu myös vaihtoehtoja, joissa nykyisiä 
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käytössä olevia säiliöitä olisi käytetty hyväksi. Tämä vaihtoehto päätettiin hylätä ny-
kyisten säiliöiden teknisen iän ja kokonaiskustannusten vuoksi. 

Kokouksessa 25.3.19 keskustellut asiat on otettu huomioon kaavakarttaa ja kaava-
asiakirjoja tarkistettaessa. 

 

Muut: 

11.4.2019, Gasum: 

Kuten jo tuossa kaavaselostuksessakin mainitaan, toiminta kaasuputkiston vaikutusalueel-
la on rajoitettua asetuksen 551/2009 mukaan. Suunniteltaessa ulkoilureittiä kaasuputken 
suuntaisesti, tulee ottaa huomioon kaasuputken käyttöoikeusalue. Käyttöoikeusalueelle ei 
saa sijoittaa kulkuväyliä, joista saattaa olla haittaa kaasulinjan merkinnöille tai putken 
kunnossapitotöille. Kun väylän suunnittelu etenee, pyydämme olemaan yhteyksissä mei-
hin sen sijoittumisesta suhteessa kaasuputkeen. Kaasuputken merkintäpylväät sijaitsevat 
aina suoraan putken päällä, ja merkintäpylväiden välillä tulee olla esteetön näkyvyys. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

Alueella kulkee moottorikelkkaura. Moottorikelkkauran sijainti on merkitty kaavaan oh-
jeellisena ur-merkinnällä. Uran käyttäminen ja huolto eivät edellytä lisätoimenpiteitä 
alueella. Maakaasuputkiston sijainti suunnittelualueella on huomioitu yleismääräyksis-
sä; ”Alueella on maakaasuputkia. Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston 
läheisyydessä on rajoitettua asetuksen 991/2009 mukaisesti. Alueella sijaitsevan maa-
kaasun paineenvähennysaseman ja sulkuventtiilien suojaetäisyydet on otettava huomi-
oon. Maakaasuputkiston alueelle rakennettaessa on pyydettävä lausunto kaasuyhtiöltä.” 

6. ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT PALAUTTEET 

 

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo 23.4.-24.5.2019 
Pvm Lausunnon antaja 

 
Lausunnon sisältö 

24.4.2019 Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Lopullista kaavaratkaisua ei voida tehdä eikä 
kaavamuutosta hyväksyä ennen kuin riittävät 
selvitykset ja niiden perusteella tehdyt arvioinnit 
kaavan vaikutuksista on tehty. 
 
Kaavaprosessi, jossa valmisteluvaiheen palaut-
teen huomioon ottamiseen ei ole varauduttu ja 
varattu aikaa, ja suunnittelu etenee ehdotusvai-
heeseen ilman riittäviä selvityksiä, ei toteuta vai-
kutusten arviointia ja vuorovaikutusta maankäyt-
tö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla. 
 

11.6.2019 Imatran seudun ympäristö-
lautakunta 

Pohjavesiselvitys olisi tullut päivittää ennen säili-
öiden sijoituspaikan valintaa. Hulevesien kautta 
tulevan pohjavesiriskin pienentämiseksi tulee 
selvittää mahdollisuudet johtaa suoja-allasalueen 
sade- ja salaojavedet pintavesiin tai siirtää imey-
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tyskenttä pohjaveden muodostumisalueen ulko-
puolelle. 

5.8.2019 Imatran seudun ympäristö-
toimi 

Lausunto asemakaavamuutokseen 1101 liittyväs-
tä pohjavesiselvityksestä. Suunnitellut öljy- ja 
lipeäsäiliöt sijaitsevat kaava-alueen pohjoisosas-
sa, jossa pohjaveden virtaussuunta näyttää teh-
dyn raportin mukaan olevan Saimaalle päin, ei 
niistä siten arvioida aiheutuvan riskiä kaupungin 
vedenotolle tai Immalanjärvelle. 

3.5.2019 Etelä-Karjalan liitto Ei huomautettavaa. 
14.5.2019 Tukes Ei huomautettavaa. 
14.5.2019 Rakennusvalvontajaosto Ei huomautettavaa. 
24.5.2019 BLC Alueella sijaitsee kaapeleita. Siirron maksaa tilaa-

ja. 
3.5.2019 Telia Alueella sijaitsee Telian infraa. Työstä ei saa ai-

heutua sille vahinkoa, eikä päälle saa rakentaa 
mitään. Siirroista aiheutuneet kulut maksaa ti-
laaja. 

 6.1. Ehdotusvaiheessa saapuneet lausunnot ja palautteet 
 

Asemakaavaehdotuksesta saatiin alla olevat lausunnot.  

Viranomaiset: 

24.4.2019, Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 

Lausunto annetaan 10.4.2019 päivätystä kaavaehdotusaineistosta.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut 8.4.2019 lausunnon asemakaavan muutoksen 
valmisteluaineistosta. Lausunnon keskeisin sisältö oli pohjaveden suojelun varmistami-
nen. Kaavaratkaisun arvioimiseksi on oltava riittävä tieto alueen pohjavesiolosuhteista ja 
pohjaveden valumasuunnasta suhteessa kaupungin vedenottamoon. 

ELY-keskus viittaa aiempaan lausuntoonsa ja toteaa edelleen, että kaavan tulee perustua 
kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin 
ja selvityksiin (MRL 9 §). Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset (MRA 1 §). 

Lopullista kaavaratkaisua ei voida tehdä eikä kaavamuutosta hyväksyä ennen kuin riittävät 
selvitykset ja niiden perusteella tehdyt arvioinnit kaavan vaikutuksista on tehty. 

Mikäli selvitysten ja arvioinnin perusteella nyt esitetty kaavaehdotus muuttuu oleellisesti, 
tulee se asettaa uudelleen nähtäväksi ja/tai kuultavaksi (MRL 32 §). 

Kaavaprosessi, jossa valmisteluvaiheen palautteen huomioon ottamiseen ei ole varauduttu 
ja varattu aikaa, ja suunnittelu etenee ehdotusvaiheeseen ilman riittäviä selvityksiä, ei to-
teuta vaikutusten arviointia ja vuorovaikutusta maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla 
tavalla.  
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ELY-keskus varaa mahdollisuuden täydentää lausuntoaan pohjavesiselvityksen täyden-
nyksen ja vaikutusten arvioinnin valmistuttua. Tarvittaessa tulee järjestää MRA 32 § mu-
kainen ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Imatralla on pidetty viranomaisneuvottelu 6.6.2019, jossa käsiteltiin myös kaavahanket-
ta 1101 ja siihen liittyviä selvityksiä. Kokouksessa esiteltiin suunnittelualueelle laadittu 
luontoselvitys (FCG 27.5.2019) ja sen tulokset. 

Pohjavesien osalta selvitysaineisto on valmistunut 31.7.2019. Pohjavesiselvityksen tulok-
sien mukaan suunniteltujen öljy- ja lipeäsäiliöiden alue sijaitsee kaava-alueen pohjois-
osassa, jossa pohjaveden virtaussuunta vaikuttaa olevan Saimaalle päin, eikä niistä siten 
arvioida aiheutuvan riskiä kaupungin vedenotolle tai Immalanjärvelle. Kokonaisuudes-
saan kaavamuutoksen mahdollistama säiliöiden uusiminen parantaa Kaukopään teh-
dasalueen turvallisuutta ja vähentää riskiä pohjavesien pilaantumiselle.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan koskien Imatran tehtaiden ympäristö-
luvan lupamääräysten tarkistamista koskevaa päätöstä (nro 101/2017, dnro ESA-
VI/10708/2) katsonut, että hanke on ympäristölupamääräyksen nro 30 mukainen. Poh-
javesiolosuhteiden selvitystarve on noussut esiin kaavoitusprosessin aikana. Myös Kau-
kopään tehdas sijaitsee pohjavesialueella ja kaavan mahdollistama säiliöiden uusinta ja 
siirto parantavat turvallisuutta ja pienentävät onnettomuusriskiä pohjavesialueella. 
Riittävät varotoimenpiteet ja riskien ennakointi suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa vä-
hentävät pohjavesiin kohdistuvia riskejä. Alueella tehdään jatkuvaa pohjavesien tilan 
tarkkailua ja arviointia.  

 
3.5.2019, Etelä-Karjalan liitto: 

Etelä-Karjalan liitto on antanut lausunnon Kaukopään 1101 kaavaluonnoksesta. 

Kaava-asiakirjoissa on otettu huomioon annettu lausunto ja liitolla ei ole huomautettavaa 
kaavaehdotukseen. 

14.5.2019, TUKES: 

Tukesilla ei ole lausuttavaa Imatran kaupungin kaavaehdotuksesta: kaupunginosa 77 Kau-
kopää asemakaavan muutos 1101, Kaukopään tehdasalueen laajennus. 

14.5.2019, Rakennusvalvontajaosto: 

Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosehdotusta 1101, 77. Kaukopää, 
huomautuksitta. 

11.6.2019, Imatran seudun ympäristölautakunta: 

Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluvi-
ranomaisena lausuu asemakaavamuutosehdotuksesta 1101 Kaukopää seuraavaa: 

On hyvä, että kaavan yleismääräyksissä on huomioitu pohjavesien suojelu ja hulevesien 
puhdistaminen ennen imeyttämistä. 

Kaava-alueelle suunnitellun toiminnan vaikutuksia pohjaveteen ja Imatran kaupungin ve-
denottamoon ei voi kuitenkaan arvioida ilman tarkempaa pohjavesiselvitystä. Selvitys olisi 



16 / 17 
 

pitänyt tehdä ennen lopullista säiliöiden sijoituspaikan valintaa. Vanhojen säiliöiden kor-
vaaminen uusilla parantaa turvallisuutta entisestä, mutta säiliöiden sijaintipaikaksi olisi 
voinut löytyä pohjaveden kannalta parempi vaihtoehto. 

Hulevesien kautta tulevan pohjavesiriskin pienentämiseksi tulee toimijan selvittää mah-
dollisuudet johtaa suoja-allasalueen sade- ja salaojavedet pintavesiin tai siirtää imeytys-
kenttä pohjavesien muodostumisalueen ulkopuolelle. 

Luontoselvityksessä havaitut kolme herkkää aluekokonaisuutta ja silmällä pidettävien la-
jien elinympäristö tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon kaavan rajauksissa. 

5.8.2019, Imatran seudun ympäristötoimen lausunto pohjavesiselvityksestä: 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Kaukopään tehdasaluetta. Suunnittelulla 
mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliön rakentaminen uuteen paikkaan. Toiminta sijoittuu 
Vesioronkaan I-luokan pohjavesialueelle. Samalla pohjavesialueella noin 1,8 km päässä 
sijaitsee Imatran kaupungin vedenottamo. Aiemmassa Geobotnia Oy:n vuonna 1998 teke-
mässä pohjavesiselvityksessä pohjaveden on arvioitu virtaavan suunnittelualueelta kohti 
Saimaata, vastakkaiseen suuntaan vedenottamoon nähden. Siinä ei oltu kuitenkaan huo-
mioitu mahdollista luode-kaakkoissuuntaista kallioruhjetta, joka voisi aikaansaada pohja-
vesiyhteyden kaakkoon/etelään kohti Imatran kaupungin pohjaveden- ja pintavedenotta-
moja ja Immalanjärveä.  

Imatran seudun ympäristölautakunta antoi kyseisestä asemakaavamuutosehdotuksesta 
1101 lausunnon (11.6.2019 § 6), jossa todettiin, että kaava-alueelle suunnitellun toiminnan 
vaikutuksia pohjaveteen ja Imatran kaupungin vedenottamoon ei voida arvioida ilman tar-
kempaa pohjavesiselvitystä. Myös Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus (ELY-keskus) on aiemmassa lausunnossaan edellyttänyt tarkempaa pohjavesiselvitystä 
alueen pohjaveden virtaussuuntien todentamiseksi.  

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tekemässä lisäselvityksessä sijoitettiin Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen hyväksymiin paikkoihin kuusi pohjaveden havaintoputkea suun-
nittelualueen pohjaveden virtaussuuntien varmentamiseksi. Tutkimusraportissa todetaan, 
että havaintoputkista mitattujen pohjaveden pinnankorkeuksien perusteella pohjavesi vir-
taa tutkimusalueella lounaaseen ja luoteeseen virtaussuunnan ollessa poispäin Imatran 
kaupungin vedenottamolta. Lisäksi konsultti esittää raportissaan, että selvityksessä määri-
tetty vedenjakajan sijainti ja pohjaveden virtaussuunnat eivät ole ristiriidassa aiempien 
Geobotnia Oy:n tekemien tutkimusten kanssa. 

FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy:n 31.7.2019 valmistuneessa selvityksessä on osoitettu, 
että kaavamuutosalueen pohjoisosassa (havaintoputkien 2 ja 3 lähialue) pohjaveden vir-
taussuunta olisi Saimaaseen päin. Sen sijaan kaava-alueen eteläosassa lounaisen havainto-
putken 1 lähialueella pohjaveden virtaussuuntaa ei raportissa ole esitetty. 

Aiemmissa selvityksissä on tullut ilmi, että Salpausselän poikki kulkisi luoteis-
kaakkoissuuntainen kallioruhjelinja Saarlammen suunnalta Hosniemeen. FCG Suunnitte-
lu- ja tekniikka Oy:n tutkimusraportista ei käy ilmi, virtaako osa kaavamuutosalueen poh-
javedestä etelään kohti Immalanjärveä ja lähelle vedenottamon valuma-aluetta. 

Suunniteltujen öljy- ja lipeäsäiliöiden alue sijaitsee kaava-alueen pohjoisosassa, jossa poh-
javeden virtaussuunta näyttää raportin mukaan olevan Saimaalle päin, eikä niistä siten 
arvioida aiheutuvan riskiä kaupungin vedenotolle tai Immalanjärvelle. 
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Joka tapauksessa säiliöt tulee rakentaa mahdollisimman riskittömiksi ja parhainta mah-
dollista suojaustasoa käyttäen. 

Muilta osin Imatran seudun ympäristötoimi pitäytyy aiemmin kaavamuutosehdotuksesta 
1101 antamassa lausunnossaan (Imatran seudun ympäristölautakunta 11.6.2019 § 6). 

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään tiedoksi toimijan velvoite selvittää mahdollisuudet suoja-allasalueen sade- ja 
salaojavesien johtaminen pintavesiin tai imeytyskentän siirtäminen pohjavesien muo-
dostumisalueen ulkopuolelle. Tehtyjen selvityksien mukaan säiliöiden sijoittaminen alu-
eelle ei aiheuta riskiä kaupungin vedenotolle, pohjaveden virtaussuunnan ollessa suun-
nittelualueella Saimaalle päin. Säiliöiden uusiminen parantaa Kaukopään tehdasalueen 
turvallisuutta ja vähentää pohjavesiin kohdistuvia riskejä. 

Luontoselvityksessä havaittiin kolme herkkää aluekokonaisuutta. Nämä ovat länsireu-
nan kuiva lehto (kohde 1), itäreunalla oleva suppa (kohde 2) ja kevyenliikenteenväylän 
varteen sijoittuva ketonoidanlukon (NT) ja ahokissankäpälän (NT) kasvupaikka eli tien-
pientareelle muodostunut kuiva keto (kohde 3). Luontokohde 3 jää rakentamisen ulko-
puolelle. Kohteen 2 kohdalla rakennusala viistää supan lounaisreunaa, mutta suunnitel-
tu rakentaminen ei kohdistu supan alueelle. Kohteen 1 kohdalla rakennusala osuu osit-
tain lehdon alueelle, mutta alueelle ei ole suunnitteilla rakentamista. Näiltä osin ei pidet-
ty tarpeellisena tarkentaa kaavamerkintöjä ja –määräyksiä. Hulevesien osalta mää-
räyksiä tarkennettiin siten, että puhdistamattomien hulevesien pääsy päällystetyiltä alu-
eilta vesistöihin ja pohjavesiin on estettävä. 

Muut: 

24.5.2019, BLC: 

Blue Lake Communications Oy:llä on lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta kaupunginosa 77 
Kaukopää 1101 alueella tietoliikennereittejä ja tietoliikennekaapeleita. 
 
Kaapeleiden- ja kaapelireittien siirron maksaa tilaaja. 
 
Liitteessä on vihreällä merkitty BLC:n tietoliikennekaapelit ja tietoliikennereitit. 
Liitteenä karttaote alueesta. 

2.5.2019, Telia Finland  Oyj: 

Suunnitelma-alueella on Telian infraa. Työstä ei saa aiheutua sille vahinkoa, eikä sen pääl-
le saa asentaa mitään. 

Karttaote liitteenä. 

Kaapelikartat ja -näytöt voitte pyytää www.verkkoselvitys.fi kautta. Jos tulee tarvetta kaa-
pelisiirroille, niin niistä on ilmoitettava 12 viikkoa ennen maanrakennustöiden aloitusta. 
Siirroista aiheutuneet kulut laskutetaan työn tilaajalta. 
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IMR/240/10.02.03.00/2019

Valmistelija: Ihalainen Ritva

Rakennusvalvontajaostolta on pyydetty maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen § 28 mukaista lausuntoa otsikkoasiassa.

Kaavamuutosalue sijaitsee Karjalantien, Pentti Hallen kadun ja 
Kytkintien välisellä alueella.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Kaukopään 
tehdasaluetta. Suunnittelulla mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliön 
rakentaminen uuteen paikkaan.

Asemakaavan muutoksen suunnittelun lähtökohdat, selvitys alueesta, 
muutoksen kuvaus ja vaikutukset sekä toteutus on esitetty asema-
kaavaselostuksessa.

Asemakaavan luonnosaineisto löytyy Imatran kaupungin nettisivuilta 
hakusanalla 1101.

  Oheismateriaali
1. 1101 Kaavaluonnos_1
2. 1101 Poistuva kaava
3. Selostus_1101

Rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:

Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosluonnosta 1101, 
77. Kaukopää, huomautuksitta.

Päätös: Hyväksyttiin.



Lausunto asemakaavamuutoksen 1101 luonnoksesta, Kaukopää, Imatra

IMR/240/10.02.03.00/2019

Valmistelija: Wikström Anna-Maija

Imatran kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoa asemakaavamuutoksen 
1101 luonnoksesta, joka koskee Kaukopään kaupunginosassa sijaitsevia 
kortteleita 22 ja 33 sekä katu-ja lähivirkistysaluetta. Kaavamuutosalue 
sijaitsee Karjalantien, Pentti Hallen kadun ja Kytkintien välisellä 
alueella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa viheralueeseen, etelässä 
ja idässä katualueisiin ja länsipuolelta Kaukopään tehdasalueeseen. 
Suunnittelualueen koko on noin 14,4 hehtaaria.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Kaukopään tehdas-
aluetta. Suunnittelulla mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliön rakentami-
nen uuteen paikkaan.

Kaava-alue sijaitsee Vesioronkankaan 1. luokan pohjavesialueella. 
Samalla pohjavesialueella noin 1,8 km päässä sijaitsee Imatran 
kaupungin vedenottamo. Valuma-aluekartan mukaan alue sijoittuu 
Immalanjärven valuma-alueeseen. Jotta voitaisiin arvioida kaava-
muutoksen vaikutuksia pohjaveteen, tulee olla riittävät selvitykset 
pohjavesiolosuhteista. Stora Enso toimitti 15.3.2019 vuonna 1998 
kyseiseltä alueelta tehdyn pohjavesiselvityksen. Sen mukaan 
kaavamuutosalueella pohjaveden virtaus suuntautuisi Saimaan 
suuntaan. Näin ollen riski Imatran kaupungin vedenottamolle ei 
suurenisi.

Kaava-alue sijoittuu Salpausselän harjualueelle, Järvi-Suomen etelä-
boreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Alueen puusto on pääasiassa 
nuorta sekametsää. Puusto on melko harvaa Kaukopään tehtaan 
puoleisella osalla, Karjalantien ja Pentti Hallen kadun puolella on 
tiheämpää metsikköä. Kaavan vaikutuksia luontoon ja ympäristöön ei 
voi arvioida ilman tarkempia ympäristöselvityksiä.

Suunnittelualueen lähistöllä, Karjalantien toisella puolella, on korkean 
radontason alue.  Suunnittelualueesta ei ole mitattu radontasoja.

  Oheismateriaali
1. 1101 Kaavaluonnos_1
2. 1101 Poistuva kaava
3. Luonnosvaiheen lausuntopyyntö 1101 Imatran seudun ympäristölautakunta
4. Selostus_1101
5. 8221_KA9_pohjavesisuhteet_1607_1998

Vt. ympäristöjohtajan päätösesitys:

Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin ympäristön-
suojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena lausuu Imatran Kaukopään 
kaupunginosan asemakaavamuutoksen 1101 luonnoksesta, että kaava-
muutoksen vaikutukset ympäristöön tulee arvioida ja sitä varten tulee 
tehdä tarpeelliset ympäristö- ja luontoselvitykset.



Päätös: Hyväksyttiin.
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Imatran kaupunki
Virastokatu 2
55100 IMATRA

Viite lausuntopyyntö 12.3.2019

Asia IMATRA, Kaukopään tehdasalueen laajennus, asemakaavan muutos nro 1101

Imatran kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Kaukopään tehdasalueen 
laajennusta koskevasta asemakaavamuutoksen luonnoksesta. Suunnittelulla 
mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliöiden rakentaminen uuteen paikkaan. Museovirasto on 
kaavaan osallinen arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta.

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta ei tarvita lisäselvityksiä. Museovirastolla ei ole tarvetta seurata kaavahankkeen 
etenemistä.

Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaan rakennetun 
ympäristön osalta lausunnonantaja on Etelä-Karjalan museo.

Yli-intendentti Petri Halinen

Intendentti Helena Ranta

Tiedoksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lappeenrannan kaupunki/Museotoimi
Etelä-Karjalan museo, Sini Saarilahti
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Imatran kaupunki
Kaupunkikehitys
kirjaamo@imatra.fi

Viite: lausuntopyyntö 12.3.2019

Lausunto , Asemakaavan muutos 1101, kaupunginosa 77 Kaukopää, Imatra, 
valmisteluvaihe

Lausunto annetaan 6.3.2019 päivätystä luonnosaineistosta.

Suunnittelualue ja lähtökohdat

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.

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-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).

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.

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 29.6.1992 
hyväksymä asemakaava nro 743/osa 1. Voimassa olevassa 
asemakaavassa suunnittelualueen länsipuolinen, Pentti Hallen katuun 

mailto:kirjaamo@imatra.fi
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rajautuva kortteli 22 on merkitty ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TY-6).

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.

Kaavamuutoksen tavoitteet

Imatran kaupungin ilmasto-ohjelman ja Imatran kaupunkistrategian 
tavoitteisiin kuuluvat yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, yhdyskuntien 
energiatehokkuuden parantaminen maankäytön tiivistäminen ja 
elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdettuna tavoitteena on mahdollistaa 
Kaukopään tehdasalueen kehittäminen ja tehtaan toimintojen sijoittaminen 
suunnittelualueelle. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan alueen 
erityispiirteet ja alueen sijainti vedenhankinnalle soveltuvalla 
pohjavesialueella.

Maanomistajan tavoitteena on mahdollistaa Kaukopään tehtaan 
toimintoihin liittyvien säiliöiden siirtäminen kaavamuutosalueelle. Muutoin 
alueen toiminnot on tarkoitus säilyttää ennallaan. 

Kaavaratkaisu

Yleiskaavan merkintää teollisuus- ja varastoalueesta (T)
on asemakaavamuutosluonnoksessa tarkennettu teollisuusrakennusten 
korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia 
(TY). Voimassa olevan asemakaavan lähivirkistysalue (VL) muutetaan ty-
alueeksi ja Karjalantien varrella suojaviheralueeksi (EV), jolle osoitetaan 
ohjeellinen ulkoilureitti.

Asemakaavan sisältövaatimukset MRL 54 §

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, 
turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle 
saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja 
luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa 
hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava 
riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista 
merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan 
tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa 
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta 
rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle 
asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.
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Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan yleiskaavan mukaisesti teollinen
toiminta alueella. Yleiskaavan merkintää teollisuus- ja varastoalueesta (T)
on asemakaavamuutosluonnoksessa tarkennettu teollisuusrakennusten 
korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia 
(TY). Merkinnän tarkennus on perusteltua alueen pohjavesiolosuhteiden 
kannalta.

Suunnittelualueen itäosa on voimassa olevassa asemakaavassa 
lähivirkistysaluetta (VL), mikä on kaavaselostuksen nykyisestä 
asemakaavatilanteesta s.13 jäänyt mainitsematta.

Lähivirkistysalueen muuttamista teollisen toiminnan alueeksi tulee arvioida 
suhteessa virkistysalueiden riittävyyteen (MRL 54 §) ja viheralueiden 
jatkuvuuteen. Lähtökohtaisesti liikenneväylien ja teollisuusalueen välisen 
alueen käyttökelpoisuus virkistykseen on kyseenalainen. Pohjaveden 
muodostumisen kannalta viheralueen vähenemisellä saattaa olla 
merkitystä, mikä on hyvä ottaa kaavan vaikutusten arvioinnissa huomioon. 

Liikenneväylän varrella suojaviheralue (EV) on asiamukainen merkintä 
mm. liikenteestä aiheutuvan melun kannalta. 

Pohjaveden suojelu

Suunnittelualue sijaitsee Vesioronkankaan I-luokan (vedenhankintaa 
varten tärkeällä) pohjavesialueella. Vesioronkankaan pohjavesialue 
rajautuu länsiosistaan Vuoksenniskan III-luokan pohjavesialueeseen (muu 
pohjavesialue). Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkastaa parhaillaan 
pohjavesialueiden luokituksia ja rajauksia vesienhoitolain mukaisesti. 
Etelä-Karjalan alueella pohjavesialueiden tarkistaminen vesienhoitolain 
mukaisiksi tapahtuu vuosien 2019-2020 aikana. 

Kaavaselostuksessa s. 17 ja 21 mainitaan suunnittelualueen sijainnista 
”vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella” Suunnittelualue sijaitsee 
vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (I-luokka), ei siis 
vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (II-luokka). Tämä tulee 
täsmentää kyseisiin kohtiin selostuksessa. 

Ympäristölupa

Mustalipeän ja polttoöljysäiliöiden uusimishankkeen 
esisuunnitteluvaiheessa on selvitetty kolmea eri sijoituspaikkaa 
varastosäiliöille ja suoja-allasalueille. Kaikki vaihtoehtoiset sijoituspaikat 
ovat nykyisten säiliöiden läheisyydessä, I-luokan pohjavesialueella. ELY-
keskuksella ei ole tietoa huomioitiinko sijoituspaikkojen vertailussa 
pohjavesiolosuhteita tarkemmin. Toiminnanharjoittaja päätyi vaihtoehtoon, 
jossa sijoitus on nykyisen raskaan polttoöljyn autopurkupaikan 
läheisyydessä, aidatun tehdasalueen ulkopuolella (taso +112). 
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Lausunnossaan säiliöiden uusimisen ympäristöluvanmukaisuudesta ELY-
keskus on edellyttänyt toiminnanharjoittajaa selvittämään mahdollisuudet 
johtaa suoja-allasalueen sade- ja salaojavedet pintavesiin tai siirtää 
imeytyskenttä pohjavesien muodostumisalueen ulkopuolelle. Lisäksi ELY-
keskus on edellyttänyt toiminnanharjoittajaa tekemään esityksen alueen 
pohjaveden laadun tarkkailemisesta sekä selvittämään maaperän tila 
vanhojen säiliöiden purkamisen jälkeen. Edellä mainittuja vesien 
johtamisselvitystä ja pohjaveden tarkkailuesitystä ei ole toistaiseksi 
toimitettu ELY-keskukselle.

Pohjavesiselvitys

ELY-keskukselle toimitetussa ”Pohjavesiolosuhteet Salpausselän harjussa 
Kaukopään kohdalla” –selvityksessä (16.7.1998) on kuvattu 
pohjavesiolosuhteita alueella. Selvityksessä pohjaveden 
muodostumisalueen kuvaus poikkeaa nykykäytännöstä ja vesienhoidon 
järjestämisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(vesienhoitoasetus, 1040/2006) määritetystä. 

Pohjaveden muodostumisaluetta ei pohjavesialueiden rajauksessa 
määritettä vedenottamon valuma-alueen mukaisesti, niin kuin 
selvityksessä on annettu ymmärtää, vaan vesienhoitoasetuksen 8 b §:n 
mukaan ”Muodostumisalueen rajalla osoitetaan alue, jolla maakerrokset 
ovat hyvin vettä johtavia ja alueen maaperä mahdollistaa veden 
merkittävän imeytymisen pohjavedeksi. Muodostumisalueeseen kuuluvat 
lisäksi sellaiset pohjavesialueen osat, jotka lisäävät olennaisesti 
pohjavesimuodostuman pohjaveden määrää. Siltä osin, kun pohjavesialue 
rajautuu vesialueeseen, muodostumisalueen raja määritetään 
rantaviivaan.” 

Selvityksessä esitetyt pohjaveden pinnankorkeudet ja pohjaveden 
virtaussuunnat antavat kuitenkin hyvän yleiskuvan pohjaveden 
virtaussuunnista pohjavesialueilla. Nyt kyseessä oleva suunnittelualue 
sijoittuu arvioidun pohjavedenjakajan tuntumaan. Pohjaveden 
virtaussuunta on arvioitu suunnittelualueelta olevan kohti Saimaata.

Salpausselän reunamuodostumassa pohjavedenjakaja on usein 
vyöhykemäinen, jossa pohjaveden virtaussuunnat voivat elää/muuttua 
pohjavesiolosuhteiden ja vuodenaikaisvaihtelujen myötä. Selvityksen 
Pohjavesiolosuhteet-kartassa 2 on esitetty pohjavedenpinnan 
korkeuskäyrät. Suunnittelualueen kaakkoispuolella (PP4, PP5 ja HP3 
alueella) pohjaveden korkeus näyttää esitettyjen pohjaveden 
korkeuskäyrien perusteella olevan samalla korkeustasolla +79…+80 m 
mpy noin 600 m etäisyydellä suunnittelualueelta kaakkoon. Selvityksessä 
ei kuitenkaan ole otettu huomioon, että samalle alueelle sijoittuu myös 
luode-kaakkosuuntainen suppajono, joka tyypillisesti voi ilmentää 
pitkittäisharjun (ns. syöttöharjun) sijaintia muodostumassa. Hyvin vettä 
johtava harjuydin voisi myös selittää pohjaveden pinnantasossa esiintyvän 
luode-kaakkosuuntaisen painauman. Suunnittelualueen kaakkoispuolella, 
suppajonon päässä ennen Immalanjärveä sijaitsee Pyhälampi niminen 
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suppalampi, jonka läheisyydessä sijaitsee Imatran Veden Pyhälammen 
vedenottamo. 

Johtopäätökset pohjavesiolosuhteista

Edellä esitetyn perusteella ei voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että 
suunnittelualueelta on hydraulinen yhteys kaakkoon/etelään kohti 
Pyhälammen vedenottamoa ja Immalanjärveä. 

Luonto

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

Asemakaavamuutos koskee rakentamatonta metsäaluetta, jonka 
muuttaminen teollisuusalueeksi edellyttää selostuksessa esitettyä 
kattavamaa selvitystä alueen luonnonoloista. Karjalantien ja sen 
länsipuolella olevan kevyen liikenteen väylän välisellä alueella on ainakin 
vielä vuonna 2004 kasvanut silmälläpidettävää ketonoidanlukkoa. 

Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista 
merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan 
tarkoitus huomioon ottaen (MRL 54 §). 

Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan 
suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan 
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan 
lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida 
olevan olennaisia vaikutuksia (MRL 9 §).

Ennen kaavan vireilletuloa on tutkittu vaihtoehtoja uusien öljy- ja 
mustalipeäsäiliöiden sijoittumisesta. Tutkitut säiliöiden sijoitusvaihtoehdot 
tulee esittää myös kaava-asiakirjoissa, ja perustella miten valittuun 
vaihtoehtoon on päädytty. Mikäli on arvioitavissa, että jokin muu ratkaisu 
olisi pohjaveden suojelun kannalta nyt esitettyä parempi ja 
toteuttamiskelpoinen, tulee se valita ensisijaiseksi asemakaavamuutoksen 
lähtökohdaksi.

Kaavamuutoksen valmistelun jatkaminen nyt valitulle paikalle edellyttää 
tarkentavia lisäselvityksiä suunnittelualueen pohjavesiolosuhteista ja 
pohjaveden virtaussuunnista suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. 
Selvitystä varten alueelle tulee asentaa uusia pohjaveden havaintoputkia 
sekä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia, 



Lausunto  6 (8)
 
KASELY/362/2019

8.4.2019  
 
 
 

suunnittelualueen ympärille sijoittuvia pohjaveden havaintoputkia 
pohjaveden korkeuden ja virtauskuvan tarkentamiseksi. Erityisesti 
pohjaveden virtauskuvasta on tarpeen saada tarkennusta suunnitellun 
säiliöalueen sijoituspaikan alueelta ja siitä kaakkoon suuntautuvan 
suppajonon alueelta, jotta mahdollisesta hydraulisesta yhteydestä 
kaakkoon saadaan tarkentavia tietoja. Uusia pohjavesiputkia voidaan 
mahdollisesti myöhemmin hyödyntää myös säiliöalueelle edellytetyssä 
pohjavesitarkkailussa.

Säiliöalueen suoja-altaisiin kerääntyvien hulevesien johtaminen tulee 
järjestää siten, ettei vesiä imeytetä luokitellulle pohjavesialueelle. Vesien 
johtamisessa tulee myös huomioida se mahdollisuus, että nykyinen 
Vuoksenniskan III-luokan pohjavesialue voi pohjavesialueiden 
tarkistamisen myötä nousta ylempään pohjavesialueluokkaan. 
Kaavamuutoksen jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää, että suoja-
altaisiin kerääntyvien vesien johtaminen on mahdollista järjestää 
hyväksyttävällä tavalla. 

Kaavan vaikutuksia pohjaveden suojeluun tulee kaavaselostuksessa joka 
tapauksessa täydentää. Arvioinnin tulee perustua riittävään tietoon 
pohjaveden korkeudesta ja virtaussuunnista. 

Kaavamerkinnät ja määräykset

MRL 58 § mukaan asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka 
ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä 
tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräysten vastaisia. ELY-keskus 
esittää täsmennettäväksi TY-merkinnän kaavamääräykseen millaisia 
erityisiä vaatimuksia ympäristö aiheuttaa toiminnalle, ja millaisia haittoja 
toiminnasta ei saa syntyä. Määräyksen tarkennuksella voidaan täsmentää 
merkinnän tarkoitusta ja edesauttaa kaavamääräyksen 
tarkoituksenmukaista tulkintaa. Esim. TY-1 Teollisuusrakennusten 
korttelialue, jonka sijainti vedenhankintaa varten tärkeällä 
pohjavesialueella (I-luokka) asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Mikäli 
ympäristössä on muita teollisuustoiminnalle herkkiä kohteita tai toimintoja, 
on nekin hyvä ottaa määräyksessä huomioon. 

Kaavaluonnoksen yleisissä määräyksissä on otettu pohjaveden 
suojelunäkökohdat huomioon. Kaavamääräyksellä tulee ohjata hulevesien 
hallintaa. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavaselostuksessa kappaleessa 2.2.3 Viranomaisyhteistyö todetaan, että 
aloitusvaiheen viranomaiskokous on sovittu pidettäväksi asemakaavan 
luonnosvaiheen kuulemisen aikana. Kappaletta esitetään tarkennettavaksi. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
viranomaisneuvottelu järjestetään kaavaa valmisteltaessa, ennen kuin 
kunta varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen, sekä 
tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja 
sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu (MRA 26 §).
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Kunnan tulee sopia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa 
neuvottelun järjestämisestä ja toimittaa neuvottelua varten tarvittava 
aineisto. Neuvotteluun kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia 
saattaa koskea.

Luonnosvaiheen kuulemisen aikana pidetty neuvottelu (25.3.2019) ei 
vastaa MRL:n mukaista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua. Tilaisuus oli 
luonteeltaan valmisteluvaiheen vuorovaikutteinen työneuvottelu, johon 
osallistui viranomaisia ja muita keskeisiä osallisia. Kokous sinällään valaisi 
eri osapuolien näkökulmia ja tavoitteita. Ko. tilaisuudessa keskustellun 
perusteella aloitusvaiheen viranomisneuvottelu olisi pidetty aiemmin, mikä 
päivämäärä tulee lisätä kaavaselostukseen.

Muita huomioita

Koska suunnittelualue sijaitsee Seveso II - konsultointivyöhykkeellä, tulee 
osallisiin ja lausunnonantajiin lisätä myös Tukes.

Kaavaselostuksen kuvassa 3 esitetyt maanomistajat näyttäisivät 
kohdentuvan suunnittelualueen ulkopuolelle. 

Lopuksi

Säiliöiden uusiminen parantaa säiliöalueiden suojausrakenteita. Uusista 
säiliöistä aiheutuva pohjavesiriski yleisesti ottaen pienenee nykyisestä, 
mikä on ympäristön kannalta erittäin myönteinen kehityssuunta. 

Tämän hetkisen pohjavesitiedon perusteella esitetty uusi sijainti on 
nykyistä sijaintia riskialttiimpi. Käytettävissä olevien tietojen perusteella 
vaihtoehdoista vähiten riskialtis sijainti on mahdollisimman etäällä luode-
kaakkosuuntaisesta suppajonosta. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan 
paras ratkaisu uusien säiliöiden sijoittamiseksi on sellainen, josta 
pohjaveden virtaussuunnan voidaan varmuudella osoittaa olevan pois 
vedenottamosta, ei vedenottamoa kohti.

Mikäli kaavamuutoksen suunnittelua jatketaan nykyisistä lähtökohdista, 
edellyttää se pohjavesiselvityksen täydentämistä lausunnossa edellä 
esiteyllä tavalla. Kaavan vaikutukset pohjaveden suojeluun tulee arvioida 
kaavaselostuksessa.

Luontovaikutusten arvioimiseksi tulee tehdä luontoselvitys.

Kokouksessa 25.3.2019 keskustellut asiat esitetään myös otettavaksi 
huomioon kaavamuutoksen jatkosuunnittelussa. 

Lausunnon valmisteluun pohjavesiasiantuntijana on osallistunut 
hydrogeologi Heidi Rautanen.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Hyväksymismerkinnät ovat 
lausunnon lopussa.
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Viite: lausuntopyyntö 18.4.2019

Asemakaavan muutos 1101, kaupunginosa 77 Kaukopää, Imatra, korttelit 22 ja 33, 
ehdotusvaihe

Lausunto annetaan 10.4.2019 päivätystä kaavaehdotusaineistosta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut 8.4.2019 lausunnon 
asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta. Lausunnon keskeisin 
sisältö oli pohjaveden suojelun varmistaminen. Kaavaratkaisun 
arvioimiseksi on oltava riittävä tieto alueen pohjavesiolosuhteista ja 
pohjaveden valumasuunasta suhteessa kaupungin vedenottamoon.

ELY-keskus viittaa aiempaan lausuntoonsa ja toteaa edelleen, että 
kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan 
suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). 
Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset (MRA 1 §).

Lopullista kaavaratkaisua ei voida tehdä eikä kaavamuutosta hyväksyä 
ennen kuin riittävät selvitykset ja niiden perusteella tehdyt arvioinnit 
kaavan vaikutuksista on tehty.

Mikäli selvitysten ja arvioinnin perusteella nyt esitetty kaavaehdotus 
muuttuu oleellisesti, tulee se asettaa uudelleen nähtäväksi ja/tai 
kuultavaksi (MRL 32 §).  

Kaavaprosessi, jossa valmisteluvaiheen palautteen huomioon 
ottamiseen ei ole varauduttu ja varattu aikaa, ja suunnittelu etenee 
ehdotusvaiheeseen ilman riittäviä selvityksiä, ei toteuta vaikutusten 
arviointia ja vuorovaikutusta maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla 
tavalla. 

ELY-keskus varaa mahdollisuuden täydentää lausuntoaan 
pohjavesiselvityksen täydennyksen ja vaikutusten arvioinnin 

mailto:kirjaamo@imatra.fi
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valmistuttua. Tarvittaessa tulee järjestää MRA 32 § mukainen 
ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Hyväksymismerkinnät ovat 
lausunnon lopussa.

Alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola

Arkkitehti Annu Tulonen

TIEDOKSI Etelä-Karjalan liitto, aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius

Imatran kaupunki, ympäristötoimi, Anna-Maija Wikström
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Lausunto asemakaavaehdotuksesta 1101, Kaukopää, Imatra

IMR/240/10.02.03.00/2019

Valmistelija: Wikström Anna-Maija; Kainulainen Armi

Imatran kaupungin kaavoitus pyytää Imatran seudun ympäristö-
lautakunnan lausuntoa kaupunginosa 77 Kaukopää asemakaavan 
muutoksen ehdotusvaiheesta.

Kaavamuutosalue sijaitsee Karjalantien, Pentti Hallen kadun ja 
Kytkintien välisellä alueella.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Kaukopään 
tehdasaluetta. Suunnittelulla mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliön 
rakentaminen uuteen paikkaan. Vanhojen säiliöiden uusiminen 
parantaa turvallisuutta nykyisestä.

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. 
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.3.-4.4.2019
Kaavaehdotus on nähtävillä 23.4.-24.5.2019

Kaava-alue sijaitsee vedenhankintaan tärkeällä, Vesioronkankaan 1. 
luokan pohjavesialueella. Samalla pohjavesialueella noin 1,8 km päässä 
sijaitsee Imatran kaupungin vedenottamo. 

Imatran seudun ympäristölautakunta antoi asemakaavamuutoksen 
luonnosvaiheen lausunnon kokouksessaan 16.4.2019. Imatran seudun 
ympäristölautakunta edellytti siinä, että kaavamuutoksen vaikutukset 
ympäristöön tulee arvioida ja sitä varten tulee tehdä tarpeelliset 
ympäristö- ja luontoselvitykset.

Asemakaavamuutosta käsitellään viranomaisneuvottelussa 6.6.2019.
Mahdolliset neuvottelussa esiintuotavat uudet ympäristövaikutus-
selvitykset on nähtävillä kokouksessa.

Luontoselvitys
FCG:n tekemä luontoselvitys kaava-alueelta on valmistunut 27.5.2019.
Sen mukaan kaava-aluetta luonnehtivat tuoreet ja lehtomaiset, 
talouskäytössä olevat mäntyvaltaiset kankaat.  Alueella ei havaittu 
uhanalaista eläin- tai kasvilajistoa. Alueen itäreunalla esiintyy 
silmälläpidettäviä kasvilajeja; ketonoidanlukkoa ja ahokissankäpälää. 
Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kolme 
aluekokonaisuutta, jotka eivät kestä suuria muutoksia. 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.



Pohjavesiselvitys
Kaava-alue sijaitsee tärkeällä 1. luokan pohjavesialueella. Samalla 
pohjavesialueella n. 1,8 km päässä sijaitsee Imatran kaupungin 
vedenottamo. Kaava-aineistoon on lisätty Stora Enson v. 1998 teettämä 
pohjavesiselvitys. Siinä pohjaveden virtaussuunta on arvioitu 
suunnittelualueelta olevan kohti Saimaata. Siinä ei kuitenkaan ole 
huomioitu mahdollista luode-kaakkoissuuntaista suppajonoa.

Imatran seudun ympäristölautakunta edellytti luonnosvaiheen 
lausunnossaan, että kaavamuutoksen vaikutukset ympäristöön tulee 
arvioida. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että ei voida 
poissulkea sitä mahdollisuutta, että suunnittelualueelta olisi 
hydraulinen yhteys kaakkoon/etelään kohti Pyhälammen vedenottamoa 
ja Immalanjärveä. ELY-keskus edellytti lausunnossaan 
pohjavesiselvityksen täydentämistä ja kaavan vaikutuksien arviointia 
pohjaveden suojeluun kaavaselostuksessa.

Pohjavesiselvityksen täydennys ei ole vielä valmistunut.

Kaavan yleismääräyksissä on annettu määräys: ”Kaava-alue sijaitsee 
vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella. Alueiden käyttö tulee
tarvittaessa 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.”

Hulevesistä on annettu seuraava määräys: ”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 vesistöihin ja 
pohjavesiin on estettävä.”

Nämä ovat hyviä määräyksiä, mutta tärkeällä pohjavesialueella 
tapahtuva kemikaalien varastointi on jonkin suuruinen riski maaperälle 
sekä pohjavedelle, vaikka suojelutoimenpiteet olisi toteutettu huolella. 
Sitä onko mahdollista, että alueelta olisi pohjavesiyhteys kaupungin 
vedenottamolle, ei ole riittävästi selvitetty. Tämän riskin arviointiin 
tarvitaan perusteellisempaa pohjavesiselvitystä. Hyväksyttiin.

Asemakaava-aineisto löytyy Imatran kaupungin nettisivuilta haku-
sanalla kaava 1101 osoitteesta: 

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-
ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/asemakaavat/n%C3%A4ht%C3%A
4vill%C3%A4-olevat-kaavat/kaupunginosa-77-
kaukop%C3%A4%C3%A4-kaava

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/asemakaavat/n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4-olevat-kaavat/kaupunginosa-77-kaukop%C3%A4%C3%A4-kaava
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/asemakaavat/n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4-olevat-kaavat/kaupunginosa-77-kaukop%C3%A4%C3%A4-kaava
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/asemakaavat/n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4-olevat-kaavat/kaupunginosa-77-kaukop%C3%A4%C3%A4-kaava
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/asemakaavat/n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4-olevat-kaavat/kaupunginosa-77-kaukop%C3%A4%C3%A4-kaava


  Oheismateriaali
1. 1101_Kaavaselostus Y
2.  1101 Kaavaehdotuskartta Y
3. 1101_Poistuva kaava Y
4. Ehdotusvaiheen lausuntopyyntö 1101 Ympäristölautakunta

Vt. ympäristöjohtajan päätösesitys:

Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran terveydensuojelu- ja 
ympäristönsuojeluviranomaisena lausuu 
asemakaavamuutosehdotuksesta 1101 Kaukopää seuraavaa: 

On hyvä, että kaavan yleismääräyksissä on huomioitu pohjavesien 
suojelu ja hulevesien puhdistaminen ennen imeyttämistä. 

Kaava-alueelle suunnitellun toiminnan vaikutuksia pohjaveteen ja 
Imatran kaupungin vedenottamoon ei voi kuitenkaan arvioida ilman 
tarkempaa pohjavesiselvitystä. Selvitys olisi pitänyt tehdä ennen 
lopullista säiliöiden sijoituspaikan valintaa. Vanhojen säiliöiden 
korvaaminen uusilla parantaa turvallisuutta entisestä, mutta säiliöiden 
sijaintipaikaksi olisi voinut löytyä pohjaveden kannalta parempi 
vaihtoehto.

Hulevesien kautta tulevan pohjavesiriskin pienentämiseksi tulee 
toimijan selvittää mahdollisuudet johtaa suoja-allasalueen sade- ja 
salaojavedet pintavesiin tai siirtää imeytyskenttä pohjavesien 
muodostumisalueen ulkopuolelle.

Luontoselvityksessä havaitut kolme herkkää aluekokonaisuutta ja 
silmällä pidettävien lajien elinympäristö tulee mahdollisuuksien 
mukaan ottaa huomioon kaavan rajauksissa.

Päätös: Hyväksyttiin.
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Imatran seudun ympäristötoimi 

Virastokatu 2, 55100 Imatra 

 

Puh.: 020 617 4323      

Sähköposti: ymparistotoimi@imatra.fi    

 

Internet: www.imatranseudunymparistotoimi.fi    

 
 
 

Imatran kaupunki 
Kaupunkisuunnittelu 
Ulla Karjalainen 
 
Viite:  Lausuntopyyntö 31.7.2019 asemakaavamuutokseen 1101 liittyvästä pohjavesiselvi-

tyksestä 
 

LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN 1101, KAUKOPÄÄ, LIITTYVÄSTÄ 
POHJAVESISELVITYKSESTÄ 

 
 Imatran kaupungin kaupunkisuunnittelu pyytää Imatran seudun ympäristötoimen 

lausuntoa Kaukopään kaupunginosan asemakaavamuutosehdotukseen 1101 liitty-
vän 31.7.2019 päivätyn pohjavesiselvityksen riittävyydestä ja tuloksista 5.8.2019 
mennessä. 

 
 Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Kaukopään tehdasaluetta. Suun-

nittelulla mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliön rakentaminen uuteen paikkaan. Toi-
minta sijoittuu Vesioronkaan I-luokan pohjavesialueelle. Samalla pohjavesialueella 
noin 1,8 km päässä sijaitsee Imatran kaupungin vedenottamo. Aiemmassa Geobot-
nia Oy:n vuonna 1998 tekemässä pohjavesiselvityksessä pohjaveden on arvioitu 
virtaavan suunnittelualueelta kohti Saimaata, vastakkaiseen suuntaan vedenotta-
moon nähden. Siinä ei oltu kuitenkaan huomioitu mahdollista luode-
kaakkoissuuntaista kallioruhjetta, joka voisi aikaansaada pohjavesiyhteyden kaak-
koon/etelään kohti Imatran kaupungin pohjaveden- ja pintavedenottamoja ja Imma-
lanjärveä. 

 
 Imatran seudun ympäristölautakunta antoi kyseisestä asemakaavamuutosehdotuk-

sesta 1101 lausunnon (11.6.2019 § 6), jossa todettiin, että kaava-alueelle suunnitel-
lun toiminnan vaikutuksia pohjaveteen ja Imatran kaupungin vedenottamoon ei voi-
da arvioida ilman tarkempaa pohjavesiselvitystä. Myös Kaakkois-Suomen elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on aiemmassa lausunnossaan edellyt-
tänyt tarkempaa pohjavesiselvitystä alueen pohjaveden virtaussuuntien todentami-
seksi. 

 
 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tekemässä lisäselvityksessä sijoitettiin Kaak-

kois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymiin paikkoihin kuusi pohjaveden havainto-
putkea suunnittelualueen pohjaveden virtaussuuntien varmentamiseksi. Tutkimus-
raportissa todetaan, että havaintoputkista mitattujen pohjaveden pinnankorkeuksien 
perusteella pohjavesi virtaa tutkimusalueella lounaaseen ja luoteeseen virtaus-
suunnan ollessa poispäin Imatran kaupungin vedenottamolta. Lisäksi konsultti esit-
tää raportissaan, että selvityksessä määritetty vedenjakajan sijainti ja pohjaveden 
virtaussuunnat eivät ole ristiriidassa aiempien Geobotnia Oy:n tekemien tutkimus-
ten kanssa. 

mailto:ymparistotoimi@imatra.fi
http://www.imatranseudunymparistotoimi.fi/
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 Imatran seudun ympäristötoimen lausunto: 
 
 FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy:n 31.7.2019 valmistuneessa selvityksessä on 

osoitettu, että kaavamuutosalueen pohjoisosassa (havaintoputkien 2 ja 3 lähialue) 
pohjaveden virtaussuunta olisi Saimaaseen päin. Sen sijaan kaava-alueen etelä-
osassa lounaisen havaintoputken 1 lähialueella pohjaveden virtaussuuntaa ei ra-
portissa ole esitetty.  

 
 Aiemmissa selvityksissä on tullut ilmi, että Salpausselän poikki kulkisi luoteis-

kaakkoissuuntainen kallioruhjelinja Saarlammen suunnalta Hosniemeen. FCG 
Suunnittelu- ja tekniikka Oy:n tutkimusraportista ei käy ilmi, virtaako osa kaavamuu-
tosalueen pohjavedestä etelään kohti Immalanjärveä ja lähelle vedenottamon va-
luma-aluetta.  

 
 Suunniteltujen öljy- ja lipeäsäiliöiden alue sijaitsee kaava-alueen pohjoisosassa, 

jossa pohjaveden virtaussuunta näyttää raportin mukaan olevan Saimaalle päin, ei-
kä niistä siten arvioida aiheutuvan riskiä kaupungin vedenotolle tai Immalanjärvelle. 

 Joka tapauksessa säiliöt tulee rakentaa mahdollisimman riskittömiksi ja parhainta 
mahdollista suojaustasoa käyttäen. 

 
 Muilta osin Imatran seudun ympäristötoimi pitäytyy aiemmin kaavamuutosehdotuk-

sesta 1101 antamassa lausunnossaan (Imatran seudun ympäristölautakunta 
11.6.2019 § 6). 

 
 
  
 Arto Ahonen  Helena Kaittola 
 vs. ympäristönsuojelupäällikkö ympäristöinsinööri 
 Imatran seudun ympäristötoimi Imatran seudun ympäristötoimi 
 
  
Liitteet Lausuntopyyntö 31.7.2019 
 FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy:n pohjavesiselvitys 31.7.2019 
 Imatran seudun ympäristölautakunnan lausunto 11.6.2019 § 6 asemakaavaehdo-

tuksesta 1101, Kaukopää, Imatra 
 
 
Jakelu Imatran kaupungin kaupunkisuunnittelu, Ulla Karjalainen 
 Imatran seudun ympäristölautakunta 
 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 





From:                                 Hietamäki Kati (Tukes)
Sent:                                  Tue, 14 May 2019 04:16:50 +0000
To:                                      Hämäläinen Sari
Subject:                             Vastaus lausuntopyyntöönne Kaukopään tehdasalueen laajennusta koskevasta 
kaavamuutoksesta

Hei, 
Tukesilla ei ole lausuttavaa Imatran kaupungin kaavaehdotuksesta: kaupunginosa 77 Kaukopää asemakaavan 
muutos 1101, Kaukopään tehdasalueen laajennus.
 
Terveisin
Kati Hietamäki 
ylitarkastaja, Teolliset prosessit | Senior Officer, Industrial Processes
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 
Finnish Safety and Chemicals Agency
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Puh.  029 5052 011|Tel. +358 29 5052 011
kati.hietamaki(at)tukes.fi
 

 
 

http://www.tukes.fi/
https://www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto
https://twitter.com/tukesinfo
https://www.linkedin.com/company/1405255
https://www.youtube.com/user/Tukesinfo


Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1101, kaupunginosa 77 Kaukopää

IMR/578/10.03.00.08/2019

Valmistelija: Pöljö Matti

Rakennusvalvontajaostolta on pyydetty maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen § 28 mukaista lausuntoa otsikkoasiassa.

Kaavamuutosalue sijaitsee Karjalantien, Pentti Hallen kadun ja 
Kytkintien välisellä alueella.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Kaukopään 
tehdasaluetta. Suunnittelulla mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliön 
rakentaminen uuteen paikkaan.

Asemakaavan muutoksen suunnittelun lähtökohdat, selvitys alueesta, 
muutoksen kuvaus ja vaikutukset sekä toteutus on esitetty asema-
kaavaselostuksessa.

Asemakaava-aineisto löytyy Imatran kaupungin nettisivuilta haku-
sanalla 1101.

  Oheismateriaali
1. 1101 Kaavaehdotuskartta R
2. 1101_Kaavaselostus R
3. 1101_Poistuva kaava R

Vs. rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:

Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosehdotusta 1101, 
77. Kaukopää, huomautuksitta.

Päätös: Hyväksyttiin.



IMATRAN KAUPUNKI PALAUTE 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaupunkisuunnittelu 

IMATRAN KAUPUNKI • CITY OF IMATRA 
Virastokatu 2, FI-55100 Imatra • +358 20 617 111 • kirjaamo@imatra.fi • imatra.fi 

Osalliset 

1101 Kaukopään tehdasalueen laajennus
Kaupunginosa 77, Kaukopää

Ehdotusvaiheen palaute
PALAUTE 24.5.2019 mennessä

Nimi

Yhteystiedot

Palaute

Lisätietoja:
Kaupunkisuunnittelupäällikkö, Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457

sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi
Palautteet pyydetään lähettämään: kirjaamo@imatra.fi

Pulkkinen Jukka

Blue Lake Communications Oy
PL17
57101 SAVONLINNA

Blue Lake Communications Oy:llä on lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta kaupunginosa 77 Kaukopää 1101 alueella 
tietoliikennereittejä ja tietoliikennekaapeleita.

Kaapeleiden- ja kaapelireittien siirron maksaa tilaaja. 

Liitteessä on vihreällä merkitty BLC:n tietoliikennekaapelit ja tietoliikennereitit.

Liitteenä karttaote alueesta.



From:                                 Kirjaamo Imatran kaupunki
Sent:                                  Fri, 3 May 2019 04:38:09 +0000
To:                                      Hämäläinen Sari
Subject:                             VL: Lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta kaupunginosa 77 Kaukopää 1101
Attachments:                   kaupunginosa 77 Kaukopää 1101.JPG

terv. Tuula
 

Lähettäjä: Deski /Telia Finland Oyj /Tampere [mailto:production-desk@teliacompany.com] 
Lähetetty: 2. toukokuuta 2019 15:08
Vastaanottaja: Kirjaamo Imatran kaupunki
Aihe: FW: Lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta kaupunginosa 77 Kaukopää 1101
 
Hei,
 
Suunnitelma-alueella on Telian infraa. Työstä ei saa aiheutua sille vahinkoa, eikä sen päälle saa asentaa mitään. 
Karttaote liitteenä.
 
Kaapelikartat ja -näytöt voitte pyytää www.verkkoselvitys.fi kautta. Jos tulee tarvetta kaapelisiirroille, niin niistä 
on ilmoitettava 12 viikkoa ennen maanrakennustöiden aloitusta. Siirroista aiheutuneet kulut laskutetaan työn 
tilaajalta. 
 
 
Terveisin,
Henrik Myller
Production Desk
Telia Company
p. 020 1332710
www.telia.fi/televerkko
 
 
 

From: Hämäläinen Sari <Sari.Hamalainen@imatra.fi> 
Sent: torstai 18. huhtikuuta 2019 10.35
To: Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>
Subject: Lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta kaupunginosa 77 Kaukopää 1101
 
Pyydämme lausuntoanne kaavaehdotuksesta kaupunginosa 77 Kaukopää asemakaavan muutos 1101, Kaukopään 
tehdasalueen laajennus.
 
Kaava-alue sijaitsee Karjalantien, Pentti Hallen kadun ja Kytkintien välisellä alueella. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on 
laajentaa Kaukopään tehdasaluetta. Suunnittelulla mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliöiden rakentaminen uuteen paikkaan. 
 
Toivomme saavamme lausuntonne kaavaehdotuksesta  24.5.2019 mennessä. Saapumatta jäänyt lausunto tulkitaan niin, 
ettei aineistosta ole huomautettavaa.
 
Tämän viestin liitteenä on lausuntopyyntö, kaavakartta ja kaavaselostus. 
Muu aineisto löytyy kaavan internet-sivuilta;
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/asemakaavat/n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4-
olevat-kaavat/kaupunginosa-77-kaukop%C3%A4%C3%A4-kaava

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.telia.fi/televerkko&data=02%7C01%7C%7Cf2f270f86e0b4fbdb49108d6489ab083%7C9efbd86ae4b1487daab00eb074722602%7C0%7C0%7C636776226585458158&sdata=UXsw9QKHodsLwVeoXsDvyPd9Dazt1AWuWNVnJhJd4gQ=&reserved=0
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/asemakaavat/n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4-olevat-kaavat/kaupunginosa-77-kaukop%C3%A4%C3%A4-kaava
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/asemakaavat/n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4-olevat-kaavat/kaupunginosa-77-kaukop%C3%A4%C3%A4-kaava


 
Ystävällisin terveisin 
 
 
Sari Hämäläinen

Imatran kaupunki
Virastokatu 2, 55100 Imatra
puh. 020 617 4489
sari.hamalainen@imatra.fi
 

mailto:sari.hamalainen@imatra.fi
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