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Maakuntakaava, Etelä-Karjalan liitto
Maakuntakaavan laatimisesta vastaa Etelä-Karjalan liitto.
Etelä-Karjalan maakuntakaava on vahvistettu
ympäristöministeriössä 21.12.2011. Maakuntakaava
esitetään kartalla, johon kuuluvat myös kaavamerkinnät
ja –määräykset. Maakuntakaavaan liittyy myös
kaavaselostus.

Maakuntakaavaa varten on laadittu lukuisia
taustaselvityksiä, mm. kulttuuri – ja luonnonympäristöä,
liikennejärjestelmiä, aluerakennetta, matkailua ja
virkistystä koskevia selvityksiä.
https://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-
kehittaminen/maankayton-
suunnittelu/maakuntakaava/

Varsinaisen maakuntakaavan lisäksi Etelä-Karjalan liitto
on laatinut/laatimassa kaksi vaihemaakuntakaavaa.
Etelä-Karjalan liitto on laatinut ympäristöministeriön
19.10.2015 vahvistaman 1. vaihemaakuntakaavan, jonka
tavoitteena on ollut kaupan sijoittumisen ohjaaminen,
keskustojen kehittäminen, Etelä-Karjalan
elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä
kaupan palveluverkon suunnitteleminen palvelemaan
koko maakuntaa sekä kasvaa matkailijavirtaa.

Etelä-Karjalan liitto on valmistelemassa Etelä-Karjalan 2.
vaihemaakuntakaavaa. Kaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.9. – 11.10.2019.
Luonnosvaihe on ollut nähtävillä 5.4. – 10.5.2020.
Tavoitteena on, että vaihekaavaehdotus saadaan
julkisesti nähtäville huhti-toukokuun 2021 aikana.

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan lähtökohtana on
Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamon
toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen. Uuden
Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamon
toteuttaminen koskee useampaa kuntaa. Näin ollen
seudullisena jätevedenpuhdistamona sen sijainti ja
maankäyttö tulee ratkaista maakuntakaavassa.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaava
ohjaa seudullista jätevedenpuhdistamoa koskevaa
kuntakaavoitusta.
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Imatran yleiskaava
Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma,
jolla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Sen
tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten
asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä
virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten
yhteyksien järjestäminen. Hyvin suunnitellut
kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä
yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat
hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää
kehitystä.

Imatralla on voimassa ”Kestävä Imatra 2020” –
yleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
19.4.2004.

Yleiskaavaan ”Kestävä Imatra 2020” on tehty
myöhemmin 7 muutosta eri puolilla kaupunkia. Imatran
yleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia ja ulottuvat koko
kaupunkialueelle. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja
muutettaessa asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-
ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/voimas
sa-olevat-yleiskaavat

Imatran uuden yleiskaavan ”Yleiskaava 2040” laatiminen
on luonnosvaiheessa. Yleiskaavan laadintaa ohjaavat
mm. Imatran kaupunkistrategia 2030, Imatran
ympäristöohjelma sekä Etelä-Karjalan maakuntaliiton
laatima maakuntakaava.

Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten
kanssa käytävän vuoropuhelun, taustaselvityksistä ja
suunnitelmista saatavan lisätiedon, aiempien päätösten
ja hyväksyttyjen osayleiskaavojen kautta.

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavaa
laaditaan tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden,
viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa.

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-
ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran
-yleiskaava-2040
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Osallistuminen ja vuorovaikutus
Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL korostaa
osallistumismahdollisuuksien ja eri tahojen
vuorovaikutuksen merkitystä.

Kaavoituksen alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma. Siinä esitellään kaavoituksen kohde
ja kerrotaan mm. kaavoituksen tavoitteet ja vaikutukset
sekä osallistumismahdollisuudet ja aikataulu.

Imatralla tiedotetaan asemakaavojen vireille tulosta ja
laatimisvaiheen osallistumismahdollisuudesta sekä
nähtävilläolosta kaavoituskatsauksessa, kaupungin

virallisessa ilmoituslehdessä (Uutisvuoksi) ja kaupungin
internetin etusivulla kohdassa Kuulutukset.

Lisäksi kaupunki tiedottaa kaavahankkeista kirjeitse
kaava-alueen maanomistajille ja rajanaapureille.

Kaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalolla
Asiakaspalvelu Imatrassa ja kaavoituksen
ilmoitustaululla hankkeen vaikutusten merkittävyydestä
riippuen joko 14 tai 30 vuorokautta. Kaavaehdotukset
ovat nähtävissä myös kaupungin internetsivulla.
Nähtävilläoloaika on samalla mahdollisten muistutusten
tekoaikaa.

Kuntalaisten osallistumiseen tähtääviin tilaisuuksiin ovat
tervetulleita kaikki osalliset. Tilaisuuksissa on
mahdollista osallistua kaavojen valmisteluun, arvioida
kaavojen vaikutuksia ja tuoda julki mielipiteensä asiasta.

Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus on julkaissut
osallisia varten oppaan ”Osallistun kaavoitukseen –
Kuntalasien opas” (Opas 5/2016). Oppaaseen pääsee
tutustumaan kaupungin kaavoituksen www-sivuilla:

www.imatra.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus
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Kaavoituskatsauksen sisältö
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 7 §:
”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus
kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole
merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).
Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden
käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet,
joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä
edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen
tonttien riittävyydestä.”

Imatran kaupungin kaavoituskatsauksessa esitetään
asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen työkohteet,
jotka tulevat laadittaviksi tai laadinta tulee
aloitettavaksi vuonna 2021.
Työkohteet pohjautuvat osin Imatran kaupungin
kaavoitusohjelmaan 2019-2021. Työkohteiden otsikon
numerointi vastaa siis osin kaavoitusohjelman 2019-
2021 kohdenumerointia. Kaavoituskatsaukseen 2021 on
lisätty myös kaavoitusohjelman 2019-2021 ulkopuolisia,
Imatran elinvoiman lisäämisen kannalta merkittäviä
asemakaavoituskohteita, jotka on nähty tarpeelliseksi
aloittaa vuonna 2021.
Kaavoituskatsausta on käsitelty kaupunkikehitys-
lautakunnassa 2.3.2021 § 35 . Kaavoitusohjelma on
hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.3.2021 § 76.

MRL 7 §: ”Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen
tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.”
Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan Imatran kaupungin
nettisivuilla www.imatra.fi sekä Imatran asukaslehdessä.

Tämän kaavoituskatsauksen asemakaavat/ asema-
kaavamuutoskohteet, joita ei vielä ole kuulutettu vireille,
kuulutetaan vireille tässä kaavoituskatsauksessa
(MRL 63 §).
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Katsaus vuoteen 2020
Vuoden 2020 aikana Imatran kaupungin asemakaavatyöt
jatkuivat erilaisten kaupungin elinvoiman kasvuun
tähtäävien asemakaavamuutosten laatimisella.
Imatrankosken sisääntuloympäristön ja Vuoksenniskan
asemakaavojen ajantasaistaminen aloitettiin.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden Neitsytniemen
kartanon ja Immolanhovin kaavamuutokset sekä
Fortumin asuinalueen asemakaavamuutos ehtivät
ehdotusvaiheeseen. Palveluverkkouudistuksen
toteuttamiseen liittyvät Imatrankosken koulun ja
Tainionkosken koulun kaavamuutokset saatettiin
päätökseen. Ritikankoskelle purettavan Tainionkosken
seurakuntakeskuksen tilalle kaavoitettiin mahdollisuus
kerrostaloasumiselle. Koskiksen korttelin
asemakaavamuutos hyväksyttiin ja sai lainvoiman.
Imatrankosken kaupunginosassa sijaitsevan
Napinkulman asemakaavamuutos sai
kaupunginvaltuuston hyväksynnän syyskuussa 2020.
Hyväksymispäätöksestä valitettiin ja Itä-Suomen
hallinto-oikeus kumosi valtuuston
hyväksymispäätöksen.

Imatrankosken sisääntuloympäristön
asemakaavamuutosta ja Vuoksenniskan asemakaavojen
ajantasaistamista valmisteltiin kilpailuttamalla
kaavoitustyöt.

Imatran yleiskaavan Yleiskaava 2040 laatiminen siirtyi
kaavarunkovaiheesta luonnosvaiheeseen, jota alettiin
työstämään loppuvuodesta 2020.
Uuden yleiskaavan taustaselvityksinä laadittiin
arkeologinen selvitys, luontoselvitys ja meluselvitys.

Koronarajoitteista johtuen kaavojen esittelytilaisuudet
pidettiin etäyhteydellä Microsoft Teams –sovelluksella.
Tilaisuuksien tallenne oli katsottavissa jälkikäteen
kaavoituksen www-sivuilla.
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Vuonna 2020-2021 hyväksytyt asemakaavat
Kaavoitusohjelman
2019-2021 mukainen
numero

Kaavaprojektin
numero

Kaupunginosa Asemakaava /
Asemakaavamuutos

Päätös

1 1082 Imatrankoski 12 Kerhotalo Koskis Kv 15.6.2020
Lainvoima 24.7.2020

5 1096 Imatrankoski 12 Imatrankosken koulu Kv 27.1.2020
Lainvoima 6.3.2020

7 1098 Tainionkoski 35 Tainionkosken koulu Kv 25.5.2020
Lainvoima 3.7.2020

8 1092 Karhumäki 33 Tainionkosken
päiväkoti

Kv 27.1.2020
Lainvoima 6.3.2020

13 1102 Ritikankoski 30 Seurakuntakeskus Kh 1.2. Kv 15.2.
Lainvoima 2/2021

14 1103 Neitsytniemi 73 Neitsytniemen
kartano

Kh 1.2. Kv 15.2.

Lisätyö 1104 Vuoksenniska 74 Immolanhovi Kh 22.2. Kv 15.3.

Lisätyö 1115 Huhtanen 79 Kokelaankatu Ltk 26.1.2021
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Imatrankoski
16 Imatrankosken keskusta
Asemakaavasuunnittelun tavoitteena on vanhentuneiden
asemakaavojen ajantasaistaminen ja sekä yritystoiminnan,
palvelujen ja asumisen edellytysten parantaminen.

Imatrankosken keskustaa kehitetään sekä kaupallisista että
toiminnallisista lähtökohdista. Tärkeänä lähtökohtana on myös
kaupunkiympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Kaupunkikuvalliset
tekijät otetaan huomioon.

Suunnittelualueen laajuus päätetään kaavoituksen
aloitusvaiheessa.

Kaavamuutostyö on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksessa
2020. Kaavamuutostyö aloitetaan maalis/huhtikuussa 2021.

15 Imatrankosken keskustaan tuloympäristö

Asemakaavamuutostyön tavoitteena on tarkistaa alueen
asemakaava vuonna 2015 laaditun ideasuunnitelman
pohjalta. Suunnittelualue käsittää Imatrankosken
sisääntuloympäristön lähestyttäessä keskustaa lännestä
valtatieltä 6 Helsingintietä pitkin.

Tavoitteena on mahdollistaa Imatrankosken keskustan
sisääntuloympäristön kehittyminen kaupunkikuvallisesti
korkeatasoiseksi ympäristöksi ja tiivistää
kaupunkirakennetta.

Kaavamuutostyö on kuulutettu vireille vuoden 2016-
2017 kaavoituskatsauksen ja –ohjelman yhteydessä.
Kaavamuutostyö on aloitettu alkuvuodesta 2021.
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Imatrankoski
Kortteli 92 ja puistoalue (Lähteen talo, Piponiuksen
talo)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia uudisrakentami-
sen mahdollisuuksia ja päivittää voimassaolevat asemakaavat
korttelissa 92 (Lähteen talo, Piponiuksen talo) sekä viereisellä
puistoalueella. Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan
uudisrakentamisen sovittamista historiallisesti kerrostuneeseen
kaupunkirakenteeseen.

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 2018
kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa. Lähteen talon ja
Piponiuksen talon asemakaavamuutos on kuulutettu vireille
2016-2017 kaavoituskatsauksessa ja –ohjelmassa. Alue on ollut
mukana Torkkelinkadun ympäristöä ja kerhotalo Koskiksen
aluetta koskevassa laaditussa asemakaavan muutoksessa nro
1082 vuosina 2018-2020, mutta kaupunginvaltuusto hyväksyi
kaavan vain kerhotalo Koskiksen korttelin osalta
kokouksessaan 15.6.2020 § 30 ja jätti kaavan muutoin
hyväksymättä.

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
asetettu nähtäville 18.12.2020. Kaavaluonnos maaliskuu 2021.

Napinkulma

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa
uudisrakentaminen Imatrankosken keskeisellä paikalla
olevalle liiketalotontille ja tarkistaa tontin tuleva
käyttötarkoitusmerkintä.

Suunnittelualueelle on aiemmin laadittu
asemakaavamuutos, jonka Imatran kaupunginvaltuusto
hyväksyi 16.9.2019 § 67. Itä-Suomen hallinto-oikeus
kumosi kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen
23.6.2020.

Asemakaavamuutos on kuulutettu uudestaan vireille
muutosta koskeva uusi osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 18.12.2020.
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Imatrankoski
Imatra-Venäjän raja –ratahankkeen vaatimat
asemakaavamuutokset

Asemakaavamuutosten tavoitteena on mahdollistaa Imatra-
Venäjän raja –ratahankkeen toteutuminen,

Yhtenä tärkeänä muutoskohteena on Imatrankoskelle tulevan
aseman ympäristö Imatrankoskentien, Vuoksentien ja radan
rajaamalla alueelle.

Kaavamuutostyöhön ryhdytään ratasuunnitelman edetessä.
Muutostyöt kuulutetaan vireille tällä kaavoituskatsauksella.

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

Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan
uudisrakentamisen sovittamista historiallisesti
kerrostuneeseen kaupunkirakenteeseen.

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

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut asetettu nähtäville
18.12.2020 alkaen. Kaavaluonnos maaliskuu 2021.
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Mansikkala
Kortteli 17

Puretun terveysaseman korttelin asemakaava tarkistetaan
palvelemaan paremmin Mansikkalan kaupallisia tarpeita.
Korttelissa on tällä hetkellä Y ja YS—käyttötarkoitusmerkintä.
Asemakaavatyössä kiinnitetään erityistä huomiota
kaupunkikuvaan. Liikenteelliset vaikutukset arvioidaan.
Kaavamuutostyö aloitetaan syksyllä 2021.

Mansikkalan päiväkodin tontti

Asemakaavassa tutkitaan uudet käyttötarkoitusvaihtoehdot
puretun päiväkodin tontille. Kaavamuutostyö aloitetaan syksyllä
2021.

Päiväkodin tontti

22 Uimahalli/urheilutalo ja Varpasaari

Asemakaavaa muutetaan uimahalli/urheilutalon
korttelissa siten, että asemakaava tukee alueen
kehittämistä monipuolisiin keskustatoimintoihin.
Muutoksessa tutkitaan asuin-, palvelu-, liike ja
toimistorakentamisen sekä viihde- ja liikuntatilojen
sijoittamismahdollisuudet. Varpasaaren alueella
asemakaavamuutos tulee tukemaan matkailutoimintoja.
Samanaikaisesti vertaillaan uimahallin ja urheilutalon
peruskorjaus- ja uudisrakentamisen kustannuksia,
etsitään uimahallille ja urheilutalolle mahdollisia uusia
sijaintivaihtoehtoja ja arvioidaan rakennusten ja
toimintojen toisaalle sijoittumisen vaikutuksia.
Kaavamuutostyö on kuulutettu vireille 19.12.2019.
Kaavaluonnos maalis/huhtikuu 2021.

4 Linnalan koulu

Asemakaavalla tutkitaan Linnalan koulun korttelin uudis-
/täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.
Kaavamuutoksella pyritään kaupunkitilallisesti ja
toiminnallisesti laadukkaaseen korttelikokonaisuuteen.
Lähtökohtana on entisen koulukorttelin kehittäminen
monipuolisempaan käyttötarkoitukseen. Tärkeänä
tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset
kaupunkikuvaan ja ympäröivään yhdyskunta-
rakenteeseen.
Kaavamuutostyö on kuulutettu vireille 17.2.2019.
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Ritikankoski – Karhumäki
21 Ritikankoski, Karhumäki, Asuinalue

Tavoitteena on laatia rakennuskiellossa ja osittain ilman
asemakaavaa olevalle alueelle asemakaava ja
asemakaavamuutos. Suunnittelun tavoitteena on osoittaa
vaihtoehtoista omakotiasumista peltomaisemaan päiväkodin ja
hyvien kulkuyhteyksien äärelle.

Tavoitteena on sallia asemakaavaan omakotirakentamista ja
erityisesti pienten omakotitalojen rakentaminen.
Asemakaavatyössä tutkitaan kaupunkiviljelyn mahdollisuus
alueella.

Kaavatyötä varten laaditaan kevään 2021 aikana
maisema- ja luontoselvitykset.

Asemakaavatyö on kuulutettu vireille
kaavoituskatsauksella 2020. Asuinalueesta on laadittu
alustavia maankäyttösuunnitelmia ja laskelmia infran
kustannuksista.

Kaavaluonnosvaihe kesä-syyskuu 2021.
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Saimaanranta
12 Ukonniemen loma-asuntoalueen asemakaavan
muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia pyysyvän asumisen
mahdollisuutta loma-asuntoalueella. Kaavamuutoksessa
tutkitaan myös Lammassaarentien varren RM-kortteleiden uusi
sijainti siten, että korttelialueilta ei tule suoria liittymiä
liikenteeltään vilkastuvalle Lammassaarentielle.

Asemakaavatyö on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma asetettiin nähtävile. 17.12.2020.

Luonnosvaihe maalis/huhtikuu 2021.

Ukonniemen kokonaiskehittämiseen liittyvät
asemakaavamuutokset
Kaavoitus valmistautuu laatimaan Ukonniemen
kokonaiskehittämiseen liittyvät asemakaavamuutokset.
Mahdollisia asemakaavamuutosalueita ovat mm. entinen
taimitarhan alue, entisen leirintäalueen alue sekä
Lammassaaren satama ja ranta-alueet.

Asemakaavatyöt kuulutetaan erikseen vireille.
Asemakaavatöiden kulusta tiedotetaan sanomalehti
Uutisvuoksessa ja kaupungin www-sivuilla.
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Saimaanranta
Lempukka-Hosseinlahden asuinalueen
asemakaava
Lempukka-Hosseinlahden rantatonteista on tehty
ennakkomarkkinointi keväällä/kesällä 2020.
Koemarkkinoinnin perusteella kaupunginhallitus päätti lisätä
Lempukka-Hosseinlahden ranta-alueen asemakaavoituksen
kaavoitusohjelmaan 2019-2021 (14.12.2020 § 315).

Asemakaavatyötä ryhdytään valmistelemaan vuoden 2021
aikana. Kaavatyön aluksi alueelta laaditaan luonto- ja
maisemaselvitykset sekä arkeologinen selvitys huhti-
heinäkuussa 2021.

Alueelta kartoitetaan mm. liito-oravat, lepakot,
kasvillisuus, vesikasvillisuus sekä mahdolliset metsälain
10 §:n perusteella suojellut erityisen arvokkaat
elinympäristöt. Myös alueen rakennettavuus tutkitaan.
Selvityksen pohjalta laaditaan alustavia
maankäyttöluonnoksia, joista pidetään asukastilaisuudet.

Tavoitteena on, että asuinalueen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kesäkuussa
2021.
Luonnosvaihe elo-syyskuu 2021.
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Rautio - Kaukopää
2 Kaukopään koulu

Kaukopään koulun korttelin asemakaavamuutoksen yleisenä
tärkeänä tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset
kaupunkikuvaan ja ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen.
Erityistä huomiota kiinnitetään korttelin viihtyisyyteen.
Tavoitteena on myös turvata sujuvat kevyen liikenteen
yhteydet sekä alueelliset viher- ja virkistysyhteydet.

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019.
Luonnosvaihe maaliskuussa 2021.

Patotien kevyen liikenteen väylä
Asemakaavamuutos liittyy Patotien eteläpuolelle
rakennettavan kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen.
Tiesuunnitelman hyväksymistä varten laaditaan
asemakaava ja asemakaavamuutos, joka sallii kevyen
liikenteen väylän rakentamisen  tiesuunnitelmassa
osoitetulle paikalle.

Asemakaava ja asemakaavamuutos on ns. vaikutuksiltaan
vähäinen asemakaava ja sen hyväksyy
kaupunkikehityslautakunta. Ehdotusvaihe maaliskuu 2021.

K A A V O I T U S

Kaavoituskatsaus 2021
A S E M A K A A V O I T U S

VUOKSENNISKA
KAUKOPÄÄNKOULU

PATOTIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ



Vuoksenniska
17 Vuoksenniskan keskustan asemakaavojen
ajantasaistaminen
Suunnittelun tavoitteena on vanhentuneiden
asemakaavojen ajantasaistaminen ja yritystoiminnan
edellytysten parantaminen Vuoksenniskan keskustan
alueella.

Asemakaavamuutostyössä tutkitaan mm. asumisen ja
yritystilojen suhde alueella. Kaavamuutoksissa etsitään
keinot alueen kulttuuri- ja paikallishistorian ilmentymiseen
asemakaavamuutoksen sisällössä sekä katutilojen
viihtyisyyden lisäämisen edellytykset.
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Asemakaavamuutostyö toteutetaan tiiviissä
vuorovaikutuksessa alueen kiinteistönomistajien, yrittäjien,
toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Asemakaavamuutostyö on kuulutettu vireille
kaavoituskatsauksella 2020. Kaavamuutostyö on aloitettu
alkuvuodesta 2021.



Onnela - Meltola
10 Onnelan asuinalueen asemakaavan saneeraus ja
11 Meltolan asuinalueen asemakaavan saneeraus

Tavoitteena on tarkistaa voimassaolevien asemakaavojen
ajantasaisuus mm. maanomistuksen ja katuverkkojen osalta.
Lisäksi tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuutta sekä
nimistöön tehtäviä muutoksia osoitenumeroinnin
selkeyttämiseksi.

Asemakaavan muutostyöt on kuulutettu vireille 17.2.2019.
Asemakaavamuutosten luonnokset ovat olleet nähtävillä 16.9.
– 16.10.2019. Asemakaavojen ehdotusvaihe helmikuu 2021.
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23 Meltolan koulun ja päiväkodin asemakaavan
ajantasaistaminen

Palveluverkkouudistuksen toteuttamiseen liittyvä Meltolan
koulun ja päiväkodin asemakaavan ajantasaistaminen
aloitetaan loppuvuodesta 2021. Asemakaavamuutoksessa
tutkitaan koulun ja päivänkodin korttelin uusiokäyttö ja
mahdollistetaan Meltolan kaupunginosaa palvelevien
monipuolisten rakentamisratkaisujen toteutuminen kortteliin.

Luonnosvaihe syksyllä 2021.

MELTOLANKOULU



Linnankoski                                   Teppanala
Linnankosken rakennuskiellossa olevan alueen
asemakaavan tarkistaminen

Linnankosken omakotialueen vanhentunut, vuodelta 1958
peräisin oleva asemakaava ajantasaistetaan. Rakennusoikeudet
ja rakennusalat tutkitaan vastaamaan nykypäivän tavoitteita.
Katualueiden linjaukset tarkistetaan.

Asemakaavatyö aloitetaan syksyllä 2021.

Pietarintie – kt 62 kevyen liikenteen väylä välillä
Kartiokuusenkatu – Venäjän raja

Asemakaavamuutos laaditaan kevyen liikenteen väylän
toteuttamisen mahdollistamiseksi Pietarintien varteen
välille Kartiokuusenkatu – Venäjän raja.
Kaavamuutoksessa tutkitaan kevyen liikenteen väylän
sekä kantatien 62 (Pietarintie) alikulun vaatimat
tilavaraukset.

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 17.12.2020.
Luonnosvaihe maalis-huhtikuu 2021.
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Kaupan, työpaikkojen ja tuotannon alueet
18 Korvenkanta, Piikadun, Korvenkannantien ja
rautatien välinen alue
Tavoitteena on tarkistaa yleiskaavan mukaisen työpaikka-
alueen (TP) / rakennuskiellossa olevan alueen asemakaava
siten, että kaavamuutos luo edellytykset laadukkaan
yritysalueen rakentumiselle.

Kaavamuutostyö liittyy kiinteästi Imatran elinvoiman
kasvattamiseen ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen.

Asemakaavan muutostyö kuulutetaan vireille
kaavoituskatsauksessa 2020. Luonnosvaihe kesäkuu 2021.

20 Teppanala, Kultakuusenkuja, kortteli 87

Asemakaavaa tarkistetaan yritysten toimintaedellytysten
turvaamiseksi. Alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien
äärellä lähellä Pietarintietä ja valtakunnan rajaa.

Kaavamuutostyö liittyy kiinteästi Imatran elinvoiman
kasvattamiseen ja yritysten toimintaedellytysten
turvaamiseen.

Asemakaavan muutostyö on kuulutettu vireille
kaavoituskatsauksessa 2020. Luonnosvaihe kesäkuu
2021.
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KULTAKUUSENKUJA

PIIKATU,KORVENKANNANTIE

Muita kaupan/yritysten/työpaikkojen/teollisuuden
asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia käynnistetään
tarpeen mukaan.



Pieni kaupunki, jossa on suurenkaupungin mahdollisuudet.
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