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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) 17.2.2019

                    päiv. 30.4.2019, 17.9.2019, 14.10.2019, 3.12.2019, 13.1.2020

Kaupunginosa 35,  Tainionkoski
Korttelit 2 ja 40
Juskunmäenkatu 24, Postikuja 2

Tainionkosken koulun asemakaavamuutos 1098

Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. (Lähde: Imatran kaupunki)

Suunnittelukohde
Suunnittelualue sijaitsee Imatran kaupungin 35. kaupunginosassa (Tainionkoski) osoitteissa
Juskunmäenkatu 24 sekä Postikuja 2. Asemakaavan muutosalue käsittää korttelin 2 ja korttelin
40 sekä niiden välisen lähivirkistysalueen osan. Korttelissa 2 sijaitsevat Tainionkosken koulu,
koulun ruokala- ja lisärakennukset sekä entinen yläkoulurakennus (Tainiotalo) piha- ja
pysäköintialueineen. Korttelissa 40 sijaitsee Tainionkosken entinen postitalo, joka on kunnostettu
liiketilaksi ja asunnoiksi. Korttelissa 40 sijaitsee myös korttelin yritystoimintaan liittyvä
antennimasto sekä huolto/varastorakennus.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4,4 hehtaaria.

Tavoitteet
Tavoitteena on muuttaa korttelin 2 (Tainionkosken koulu) asemakaavaa siten, että asemakaava ei
käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen
esteenä. Korttelia 40 on tavoitteena laajentaa sekä osoittaa sille rakennusalat ja rakennusoikeus
siten, että korttelissa sijaitsevien yritysten toimintamahdollisuudet säilyvät.

Tärkeänä tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset kaupunkikuvaan ja ympäröivään
yhdyskuntarakenteeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään kortteleiden viihtyisyyteen. Tavoitteena
on myös turvata sujuvat kevyen liikenteen yhteydet sekä alueelliset viher- ja virkistysyhteydet.
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Suunnittelun lähtökohdat ja selvitykset

Aloitteet

Korttelin 2 asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran Rakennuttaja Oy MITRAn aloitteesta
(nro 5/18), joka on päivätty 16.11.2018. Aloite on liitteenä, sivu 11. MITRAn hallinnoima Imatran
Toimitilat Oy omistaa ja vuokraa Imatran kaupungin alueella noin 60 kiinteistöä. Vuokralaisena
ovat mm. Imatran kaupungin perusopetus-, varhaiskasvatus-, liikunta- sekä kulttuuripalvelut.
Imatran kaupungin palveluverkon uudistamispäätöksen johdosta useita kiinteistöjä tulee
jäämään tyhjilleen lähivuosina. Ottaen huomioon kohteiden sijainnin sekä peruskorjaus ja
kunnostustarpeet niiden edelleenvuokraus on erittäin haastavaa. Kohteet tulevat rasittamaan
yhtiöiden taloutta merkittävästi.

Kaupunginhallitus (IMR/1311/00.01.01.01/2018) on päättänyt antaa Imatran Toimitilat Oy:lle
konserniohjauksen tyhjilleen jäävien em. kiinteistöjen kehittämisohjelman laatimiseksi.
Kehittämisohjelma valmistellaan tarvittavin osin yhteistyössä kaupungin kaavoitusyksikön
kanssa. Yksittäisten kiinteistöjen kehittämislinjaukset saatetaan erikseen kaupunginhallituksen
vahvistettavaksi. Tainionkosken koulun asemakaavan muuttaminen liittyy em. päätökseen ja
kokonaisuuteen.

Korttelin 40 asemakaavan muuttamisesta on tehnyt aloitteen Asunto Oy Imatran Postilaatikko
30.10.2019, aloite liitteenä sivulla 12. Kortteli 40 liitettiin kaavamuutosalueeseen
kaavamuutoksen 2. ehdotusvaiheessa.

Kaavamuutosta työsti luonnosvaiheeseen saakka Rejlers Finland Oy MITRA Imatran
Rakennuttaja Oy:n konsulttina. Kaavamuutos siirtyi ehdotusvaiheessa laadittavaksi Imatran
kaupungin kaupunkisuunnitteluun.

Alueen kuvaus
Korttelissa 2 sijaitsee vuonna 1936 valmistunut Tainionkosken alakoulurakennus, vuonna 2015
rakennettu koulun ruokalarakennus sekä vuonna 1963 rakennettu ns. Tainiotalo, entinen
yläkoulu, jossa nykyisin toimii mm. Virta-opisto. Alueella on lisäksi Tainionkosken koulun
lisärakennus sekä pysäköintikatoksia 1960-luvulta. Alakoulu, ruokalarakennus ja
varasto/puutyörakennus sijaitsevat omana pihapiirinään Tainiotalon länsipuolella n. 2 metriä
Tainiotaloa alempana.

Korttelin 2 pysäköintialueet sijoittuvat alakoulun pihapiirin ja työväenopiston rakennuksen
väliin. Korttelialueella on täysikasvuisia, komeita mäntyjä. Pysäköintialueita reunustavat
pensasistutukset. Koulurakennusten eteläpuolella huomattavasti alempana maastossa on
juoksuradan ympäröimä pallokenttä, joka talvisin toimii jääkiekkokaukalona.

Korttelissa 40 sijaitsee 1930-luvun lopulta peräisin oleva funktionalismia edustava Tainionkosken
entinen postitalo, joka on peruskorjattu asuin- ja liiketiloiksi.  Rakennus on tiili- ja
betonirunkoinen, julkisivut ovat vaaleiksi rapatut. Korttelissa on myös n. 35 m2:n kokoinen
huolto/varastorakennus lähellä Postikujaa ja sen vieressä antennimasto.

Asemakaavan muutosalue on virkistysalueiden ja omakotiasutuksen ympäröimä. Korttelin 2
eteläosasta palloilu/urheilukentän ”terassilta” avautuu näkymiä koulukorttelin eteläpuoliselle
peltoalueelle. Korttelialueen pohjoisosassa kasvaa mäntypuuvaltaista sekametsää.

Liikennöinti kortteliin 2 tapahtuu etelästä Juskunmäenkadulta ja pohjoisesta Postikujalta.
Kortteliin 40 kuljetaan ainoastaan Postikujalta. Korttelin 2 pohjoisosaa raajavalta Suokadulta on
yhteys Tainionkosken vanhan koulurakennuksen pihapiiriin.
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Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ilmakuvalla. (Lähde: MML)

Rakennushistoria
Tainionkosken vanha koulurakennus (kortteli 2)

Imatran kaupunki on teettänyt Tainionkosken vanhan koulurakennuksen rakennushistoriallisen
selvityksen (Niina Ahlfors, Tiina Heikkilä, Ramboll, 2016). Koulurakennus on valmistunut
vuonna 1936. Ensimmäiset julkisivupiirustukset löytyvät vuodelta 1947 ja ne ovat arkkitehti
Jalmari Lankisen allekirjoittamat. Rakennuksen ulkoasussa on selvästi nähtävissä 1930-luvun
kouluarkkitehtuurin ihanteet: kompakti, tarkoituksenmukainen massoittelu, rapatut julkisivut ja
ikkunoiden puitejako.

Julkisivumateriaalit, sisäänkäynnit, portaikot, kaiteet ja kiinteät katokset ovat pääosin säilyneet.
Ulkoasultaan rakennus on säilynyt hyvin. Suurimmat muutokset ulkoasussa ovat länsiosan
korottaminen uuden luokkahuoneen rakentamisen myötä ja ullakkokerroksen katon
korottaminen rakennuksen keskellä IV-kerrokseksi konehuoneelle. Uusitut ikkunat ovat
aukotukseltaan alkuperäisten kaltaiset.

Koulurakennus koostuu kolmesta eri siivestä, joilla kullakin on ollut oma käyttötarkoitus;
kouluosa, asunto-osa ja juhlasaliosa. Sisätiloissa koulun päätilojen huonejako on säilynyt.
Alkuperäisellä paikallaan säilyneitä tiloja ovat ruokala, juhlasali, porrashuoneet, oppilaskäytävät
sekä kouluosan luokkahuoneet. Luokkahuoneissa on alkuperäisiä kiinteitä kaappeja. Eniten
kokonaisuutta ovat muuttaneet sisätiloissa tehdyt remontit, kuten asuintilojen muuttaminen
opetuskäyttöön ja keittiön muuttaminen pukuhuone- ja pesutiloiksi.

Historialliset arvot liittyvät ennen kaikkea koulun historialliseen taustaan osana maamme
kansakoulujen rakentamista ja oppivelvollisuuslakia. Lisäksi se liittyy tiiviisti Imatran alueen
kasvuun teollisuuden myötä ja esikaupunkialueen lasten olojen kohentumiseen.

Taajamakuvassa vähäeleinen ja arvokas pääjulkisivu on tärkeä etenkin etelän suuntaan. Yhdessä
urheilukentän ja kookkaiden puiden kanssa rakennus muodostaa tyypillistä ja tunnistettavaa
kouluympäristöä.

Tainionkosken entinen postitalo (Postikuja, kortteli 40)

Tainionkosken entinen postitalo on inventoitu vuonna 1994 (Lasse Ojonen, Imatran rakennetun
ympäristön kohteet). Kohde on arvotettu rakennushistoriallisesti arvokkaaksi. Postitalon on
suunnitellut Martti Välikangas vuonna 1937. Rakennus on tiili- ja betonirunkoinen,
aumakattoinen, vaaleanharmaalla rappauksella vuorattu ja edustaa 1930-luvun funktionalismia.
Postitaloon on peruskorjattu asuntoja ja liiketilaa, josta johtuen rakennuksen sisätilat eivät ole
säilyneet. Rakennus on suojeltu sekä yleiskaavassa (sr) että asemakaavassa (sr-4).



IMATRAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT
Kaupunkisuunnittelu

4

Kuva 2. Tainionkosken koulu tammikuussa 2019.

Kuva 3. Tainionkosken entinen postitalo.

Luonnonympäristö
Suunnittelualue on kaupunkiympäristöä. Varsinaista luonnontilaista ympäristöä ei alueella ole.
Korttelin pohjoisosassa on mäntypuuvaltainen metsikkö.

Kaavamuutosalue ei sijaitse pohjavesialueella.

Maaperä

Kaavamuutosalue sijoittuu karkearakeisten kitkamaalajien alueelle, joissa vallitsevien hiekan,
soran ja karkearakeisten moreenien ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrin
paksuisia koheesiomaalaji- ja turvekerroksia.

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneiden maiden kohteita.

Radon
Suunnittelualueen pohjoisosa kuuluu korkean radontason alueelle, jolla mittaustuloksista yli 49
% ylittää 400 Bg/m3. Radonriskit tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa.

Yhdyskuntatekninen huolto
Kaavamuutosalue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä.
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Maanomistus
Suunnittelualue muodostuu kiinteistöistä 153-35-2-3 (kortteli 2),  153-35-40-1 (kortteli 40), 153-
30-9901-0 (Postikujan katualue) ja 153-35-9903-0 (VL-alue kortteleiden 2 ja 40 välissä).
Kiinteistö 153-35-40-1 on yksityisessä omistuksessa, muut alueet omistaa Imatran kaupunki.

Suunnittelutilanne

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne astuivat voimaan 1.4.2018. Tavoitteista korostuu
Tainionkosken koulun asemakaavamuutostyössä mm.:

- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta.

- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta
varmistetaan muutoin.

- Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja
terveyshaittoja.

Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Karjalan maakuntakaavan 21.12.2011.

Kartta 2. Ote epävirallisesta Etelä-Karjalan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan epävirallisesta
yhdistelmäkartasta. (Lähde: Etelä-Karjalan Liitto)

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava on puolestaan vahvistettu ympäristöministeriössä
19.10.2015.  Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on ollut kaupan sijoittumisen ohjaaminen,
keskustojen kehittäminen, Etelä-Karjalan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn vahvistaminen,
kaupan palveluverkon suunnitteleminen palvelemaan koko maakuntaa sekä kasvavaa
matkailijavirtaa.

Suunnittelualue (maakuntakaavaotteessa punainen ympyrä) on merkitty
maakuntakaavayhdistelmään taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan
yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin
taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää tarvittavat taajamien sisäiset
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liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, yhdyskuntateknisen huollon alueet,
paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.

Taajamatoimintojen aluetta koskee suunnittelumääräys:

”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä
hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tukien olemassa olevaa infraa. Suunnittelussa tulee
myös edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi
hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu
maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys
vahvistuvat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää luonto- ja maisema-arvojen sekä
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. Sisäisten puistoja virkistys- sekä muiden
vapaa-alueiden riittävyys tulee varmistaa. Arkusjärven ympäristön jatkosuunnittelussa tulee
huomioida erityisen huolella jätevesi- ja hulevesiratkaisut ja muut vesistön tilaan vaikuttavat
tekijät.”

Muut asemakaavan muutosaluetta koskevat maakuntakaavamerkinnät:

Kasvukeskusalueen laatukäytävä (lk)

Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan keskeinen työssäkäynti- ja kasvukeskusalue. Laatukäytävä
on kasvukeskusalueen yhdyskuntarakennetta kokoava vyöhyke ja maakunnan painopistealue.

Aluetta koskee suunnittelumääräys:

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

Kaupunki- / taajamarakenteen kehittämisen kohdealue (kk)

Merkinnällä osoitetaan laatukäytävän taajamarakenteeseen liittyvät osa-alueet, joissa on erityistä
painetta tarkastella ja suunnitella aluetta toiminnallisena kokonaisuutena. Merkinnällä
tarkennetaan laatukäytävän keskuksien suunnittelutavoitteita. Alueilla, joilla on
aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee
aluevarausmerkintä.

Aluetta koskee suunnittelumääräys:

”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että kohdealueelle
sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut eheyttävät kaupunki-/taajamarakennetta ja
ne antavat hyvät mahdollisuudet kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen kehittämiseen ja
lähipalveluiden toteutumiseen. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä suunniteltaessa on turvattava
riittävät lähivirkistysalueet.”

Kevyenliikenteen laaturaitti

Merkinnällä osoitetaan keskeiset työssäkäyntialueen kehitettävät kevyen liikenteen väylät.
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Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 19.4.2004.

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

Kortteli 2 on yleiskaavassa osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Kortteli 40
sijaitsee yleiskaavan pientalovaltaisella asuntoalueella, jolla ympäristö säilytetään (AP/s).
Kaavamääryksen /s mukaan ”Alue on suunniteltava siten, että olevan rakennuskannan ja
katualueiden tai muiden kaupunkikuvallisten, maisemallisten tai ekologisten ominaispiirteiden
säilyttämiselle luodaan edellytykset. Uudisrakentamisen ja olemassa oleviin rakennuksiin
tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan on samalla kiinnitettävä erityistä huomiota.
Rakentamattomiksi jäävillä alueilla oleva puusto on säilytettävä. Toimenpiteet alueella ovat
luvanvaraisia”.

Sekä Tainionkosken vanha koulu että Tainionkosken entinen postitalo on merkitty suojeltavaksi
rakennukseksi (sr). Kortteliin 2 kytkeytyvät sekä pohjoisesta että etelästä lähivirkistysalueet
(VL).

Imatran yleiskaava 2040
Imatran uuden yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt. Yleiskaava on valmisteluvaiheessa.
Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui vuoden 2018 alussa.

Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa: kaupunginvaltuuston 26.3.2001
hyväksymä asemakaava 835 (kortteli 2 ja lähivirkistysalue) sekä teknisen lautakunnan 3.5.2011
hyväksymä asemakaava 1026 (kortteli 40). Kortteli 2 on merkitty asemakaavaan opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Tehokkuus e=0,40 ja kerrosluku on II.
Korttelialueelle on merkitty rakennusalat pysäköintialueille (p) ja olemassa oleville kahdelle
pelikentälle (peli). Pysäköintipaikkoja on varattava 1 ap / 100 k-m2.

Kortteli 40 on merkitty asemakaavaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi
(AL). Postitalo on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-4). Kaavamääräyksen mukaan
”Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla
sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä
luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu
rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan
entistäen”.

Kortteliin on merkitty rakennusalat postitalolle sekä kahdelle talousrakennukselle (t).
Talousrakennukset saavat olla 1-kerroksisia ja kooltaan 40 k-m2 ja 50 k-m2. Kortteliin on merkitty
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maanalaista johtoa (vesijohto ja viemäri) varten varattu alueen osa. Autopaikkoja on varattava 1
ap / asunto ja 1 ap / 60 m2 toimisto- ja liiketilaa.

Korttelien 2 ja 40 välissä on n. 7,5 metrin levyinen lähivirkistysaluekaistale (VL).

Kartta 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. (Lähde: Imatran kaupunki)

Rakennusjärjestys

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

Pohjakartta

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

Laadittavat selvitykset
Kaavamuutostyössä käytetään mahdollisimman paljon hyväksi jo laadittuja selvityksiä, mm.
maakuntakaavan selvityksiä, Kestävä Imatra 2020 –yleiskaavan selvityksiä sekä
asemakaavoituksen tueksi laadittuja selvityksiä ja jo laadittuja rakennusinventointeja.

Mahdollisesti laadittavien selvitysten tai jo laadittujen selvitysten päivityksen tarve ja laajuus
määritellään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa.

Kuva 4. Tainiotalon pohjois-eteläsuuntainen siipiosa tammikuussa 2019.

Vaikutusten arviointi
Koko kaavamuutostyön ajan arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen,
kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön sekä liikenteeseen. Vaikutusten arvioinnit liitetään
kaavaprosessiin, erillisiä vaikutusten arviointeja ei laadita.
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Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan
valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).

Osallisia ovat mm.:

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

· Imatran seudun ympäristötoimi
· Liikuntapalvelut
· Kulttuuri-, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut
· Rakennusvalvonta
· Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
· Mitra Imatran Rakennuttaja Oy
· Asunto Oy Imatran Postilaatikko
· Puhelin- ja sähköyhtiöt
· Imatran Lämpö Oy
· Viranomaiset
· Etelä-Karjalan liitto
· Etelä-Karjalan pelastuslaitos
· Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat
· Etelä-Karjalan museo
· Museovirasto
· Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit
· Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset
· Imatran seudun vammaisneuvosto
· Imatran vanhusneuvosto
· Imatran nuorisovaltuusto
· Imatran kotiseutuyhdistys ry
· Imatran kaupunkikeskustat ry
· Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys
· Muut alueen toimijat

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Kaavoituksesta tiedottaminen
Kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja
kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.krs),
Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Kaavaluonnoksen ja
kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan myös kirjeitse kaava-alueen ja lähialueen
maanomistajia. Kaava-aineisto on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan.

Valmisteluvaihe
Vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti
nähtäville 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma jäi nähtäville koko valmistelun ajaksi
ja sitä voidaan täsmentää ja täydentää kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa on päivitetty koko kaavaprosessin ajan.

Asemakaavan muutosluonnoksen alueeseen sisältyi vain kortteli 2. Luonnos oli nähtävillä
vuorovaikutusta varten 6.5.-7.6.2019. Kaavaluonnoksesta pyydettiin tarvittavat lausunnot.
Osalliset saivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä.
Palautteet kaavaluonnoksesta pyydettiin lähettämään 7.6.2019 mennessä Imatran kaupungin
asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi .  Kaupungin
perustellut vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa, Liite 4.
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Valmisteluvaiheessa järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 1.2.2019 ja viranomaisilta
pyydettiin ennakkolausunnot valmisteluaineistosta. Luonnosvaiheessa pidettiin
valmisteluvaiheen viranomaistyöneuvottelu 11.4.2019.

Ehdotusvaihe
1. asemakaavamuutosehdotus

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteella
laadittiin  kaavaehdotus, joka oli kaupunkikehityslautakunnan käsiteltävänä 2.10.2019 § 95.
Kaupunkikehityslautakunta päätti palauttaa asemakaavamuutoksen uudelleen valmisteltavaksi:
suojelumerkintä sr-15 tuli poistaa Tainionkosken koulurakennukselta, jotta asemakaava sallii
myös Tainionkosken tyhjilleen jäävän koulurakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen
rakentamisen, jos vanhalle koulurakennukselle ei löydetä jatkokäyttöä. Samalla tuli tehdä tekniset
tarkastukset kaavamääräyksiin ja rakennusalojen rajauksiin. Uusi asemakaavan muutosehdotus,
joka edelleenkin koski vain korttelia 2, käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa
22.10.2019 § 104, jonka jälkeen 1. asemakaavamuutosehdotus asetettiin nähtäville 28.10. –
27.11.2019 väliseksi ajaksi.

Osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä.
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan oli tehtävä kirjallisena ja jätettävä
yhteystietoineen Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 27.11.2019
kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi.
Viranomaisilta pyydettiin kaavaehdotuksesta lausunnot. Kaupunki on antanut vastineet
lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet on kirjattu vuorovaikutusraporttiin, joka on
kaavaselostuksen liitteenä 4.

Ehdotusvaiheen viranomaispalaveri pidettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen pyynnöstä
29.11.2019.

Kaupunginhallitus käsitteli 1. asemakaavamuutosehdotusta kokouksessaan 16.12.2019 § 283 ja
päätti palauttaa kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun.

2. asemakaavamuutosehdotus

Kaavaehdotus valmisteltiin uudelleen ja muutosalueeseen sisällytettiin kortteli 40 Asunto Oy
Imatran Postilaatikon tekemän kaavamuutosaloitteen mukaisesti (sivu 12). Korttelia 40
laajennettiin koskemaan korttelien 2 ja 40 välinen lähivirkistysalue sekä osa korttelia 2. Korttelin
40 rakennusalat ja rakennusoikeudet tarkistettiin. Muutoin 2. kaavamuutosehdotus vastaa
sisällöltään 1. kaavamuutosehdotusta.

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli 2. asemakaavaehdotusta kokouksessaan 21.1.2020 (§ 5) ja
päätti asettaa kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville.

Kuva 5. Tainionkosken koulun pelikenttä tammikuussa 2019.

Hyväksyminen
2. asemakaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteella
tehdään tekniset päivitykset kaavaehdotukseen. Kaava pyritään toimittamaan Imatran
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi maalis-huhtikuussa 2020. Kaavan hyväksymistä
koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen osoitteella
Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio.  Mikäli kaavan hyväksymistä koskevasta
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päätöksestä ei ole tehty valituksia, saa asemakaavan muutos lainvoiman 30 päivän valitusajan
kuluttua.

Kaavoituksen alustava aikataulu
VIREILLETULO ja OAS, helmikuu 2019

LUONNOSVAIHE, touko-kesäkuu 2019

EHDOTUSVAIHE, lokakuu 2019 - helmikuu 2020

HYVÄKSYMISVAIHE, maalis-huhtikuu 2020

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan ja täydennetään tarpeen mukaan
suunnittelun kuluessa. Mahdolliset huomautukset tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
toivotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Huomautukset pyydetään lähettämään kaupungin kirjaamoon kirjallisesti tai sähköpostitse
osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi .

Yhteystiedot

Kaavaprosessista saa lisätietoja:

Imatran kaupunki
Virastokatu 2, Imatra

Kaija Maunula, kaavoitusarkkitehti Timo Könönen, kaavoitusinsinööri
puh 020 617 4460 puh 020 617 4425
kaija.maunula@imatra.fi timo.kononen@imatra.fi

Sini Pekkala, kaupungingeodeetti
puh 020 617 4456
sini.pekkala@imatra.fi
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