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KUTSU KAAVOITTAJA KYLÄÄN 

Imatran kaupungin kaavoittajat jalkautuvat kaupungin-
osiin 

Oletko kaivannut, että saisit sanoa mielipiteesi alueesi suunnittelusta ja kehittämisestä kasvok-
kain kaavoittajalle? Imatran kaupunki tarjoaa nyt mahdollisuuden saada niin kaavan laativa vi-
ranhaltija kuin päätöksentekijäkin paikan päälle katsomaan, mistä alueellasi todella on kyse. 

Kävelykierros on ohjattu kävely jossakin kaupunginosassa. Kierroksella asukkaat ja kaavoittaja 
havainnoivat ja arvioivat aluetta yhdessä systemaattisesti. Imatran kaupungin kaavakävelyt 
liittyvät uuden yleiskaavan laatimiseen ja asemakaavoitukseen. 

Reitti ja paikat suunnitellaan etukäteen asukkaiden ja kaavoittajan yhteistyönä. Kierros pääte-
tään ryhmäkeskusteluun sisätiloissa. 

Kaavakävelyjä toteutetaan keväästä 2018 alkaen. 

Miksi kaavakävelyjä järjestetään? 

Kävelykierros sopii erityisesti toiminnallisten tarpeiden ja elämyksellisesti tärkeiden paikkojen 
kartoittamiseen. Etuna on havaintojen teko paikan päällä ja välitön vuorovaikutus kuntalaisten 
ja kaavoittajin välillä. Henkilökohtainen kontakti luo perustan yhteydenpidolle ja yhteistyölle 
kaavoituksen myöhemmissä vaiheissa. 

Kaavakierroksella asukkaiden tarpeet välittyvät suoraan kaavoittajalle ja alueesta voi paljastua 
jotain sellaista, jota ei ilman vuorovaikutusta tule esille. Toisaalta asiantuntijoiden kanssa kes-
kustelu parantaa kaupunkilaisten käsitystä kaavoituksen luonteesta ja realiteeteista. Kaupungin 
luottamushenkilöiden mukanaolo kävelyllä välittää näkemyksiä päätöksentekoon. 

Miten toimia, jos haluan kaavoittajan käymään asuinalueellani? 

Jos tiedät alueellasi toimivan asukasyhdistyksen tai vastaavan toimijan, ole yhteydessä sen 
puheenjohtajaan tai muihin luottamushenkilöihin. Jos alueellasi ei ole asioitanne ajavaa yhdis-
tystä tai muuta yhteisöä, ole suoraan yhteydessä kaupunkiin. Kaavakävely toteutetaan erikseen 
sovittavana ajankohtana vastuuhenkilön ja kaupungin yhteistyönä Muita osallistujia kutsutaan 
tilaisuuteen avoimella kutsulla, jonka yhteydessä pyydetään myös ennakkoilmoittautumiset. 

Imatran kaupungin yhteyshenkilö on kaavasuunnittelija Kaisa Pohjola, kaisa.pohjola@imatra.fi,  

p. 020 617 4424 

 

Miten kävely toteutetaan? 

Kävelyllä on kaksi vetäjää: asukkaita ja paikallistuntemusta edustava henkilö ja kaavoituksen 
asiantuntija Imatran kaupungilta 

o Reitin maksimipituus voi olla noin 2,5km  
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o Kävelyn maksimikesto loppuyhteenvetoineen 2,5h,  
o Asukkaat ehdottavat reitin, kohteet reitillä ja tilat, kaavoittaja voi ehdottaa muutoksia 

ohjelmaan ja hyväksyy suunnitelman 

Miten kävelyyn kannattaa valmistautua? Asukkaat voivat pohtia esimerkiksi seuraavia asioita 
suunnitellessaan kierrosta: 

 Kuvaile asuinalueesi luonnetta ja tunnelmaa. 
 Millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia näet asuinalueellasi? Mitä pitäisi tapah-

tua, jotta näistä unelmista tulisi totta? 
 Mikä on tärkeää ja arvokasta alueellasi? Mitä pitäisi säilyttää? Mitkä ovat alueesi 

unohdetut helmet? 
 Mitkä ovat asuinalueesi ongelmat? Mitä pitäisi kehittää?  
 Mitkä ovat asuinalueesi tulevaisuuden uhkakuvat?  
 Miten alueellasi ja/tai alueeltasi pystyy liikkumaan? Kuvaile yksityisautojen, pai-

kallisliikenteen ja kevyen liikenteen kulkureittejä. 
 Miten haluaisit osallistua yleiskaavan suunnitteluun? 
 Kaupunki kirjaa ylös keskustelun ja julkaisee muistiinpanot verkossa osoitteessa 

imatra.fi/yleiskaava2040/kaavakavelyt. 
 Asukastoimijalle kävely voi olla myös tilaisuus markkinoida aluetta esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa. 

Kaavakävelyyn osallistujat 

 Asukkaat Kaikkien halukkaiden tulee mahtua mukaan. Monipuolinen osallistuja-
joukko, tarjoaa eri näkökulmia. Jos määrä on suuri, se jaetaan pienempiin ryhmiin.  

 Yksi tai useampi kaavoittaja, riippuu osallistujien määrästä. Ennakkoilmoittautu-
minen on tärkeää, jotta kaupunki pystyy varautumaan riittävällä määrällä asian-
tuntijoita. 

 Kirjuri ja viestijä 
 Luottamushenkilöt kaupunkikehittämislautakunnasta ja Osallistu ja vaikuta työ-

ryhmästä 


