
 
IMATRAN KAUPUNKI   
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT  
Kaupunkisuunnittelu 

 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §) 
______________________________________________________________ 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 1091 
 
Kaupunginosa 32, Korvenkanta 
Korttelit 19, 30, 35 ja 36 sekä suojaviher- ja katualuetta. 
 

 
 
SUUNNITTELUKOHDE  

 
Kaavamuutosalue sijaitsee Korvenkannan kaupunginosassa. Alue rajautuu lännessä 
Lappeenrannan ja Imatran kunnanrajaan, etelässä valtatie 6:een, idässä Juulianka-
tuun ja pohjoisessa asemakaavaan merkittyyn Taidonkatuun, jota ei ole rakennettu. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 36,5 hehtaaria. Suunnittelualuetta laajennettiin 
luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen. 

 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että mahdolliste-
taan hiilineutraaliperiaatteella toimivan yrityspuiston ja monipuolisen yritystoiminnan 
rakentuminen alueelle sekä olemassa olevan yritystoiminnan turvaaminen. 



SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
 

Aloite 
 
Asemakaavan muutos on käynnistetty Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta, 
joka on päivätty 19.9.2018. Alueeseen kohdistuu myös Rakennusvirta Oy:n 8.1.2018 
päivätty aloite. Imatran kaupungin ja YIT Oyj:n yhteistoimintasopimus on purkautu-
nut syksyllä 2018 ja alue on palautunut Imatran kaupungille. 
 

Alueen kuvaus 
 

Kuva 1. Ortoilmakuva suunnittelualueesta (BlomWEB 19.7.2018). Suunnittelualue on rajattu 
keltaisella. 
  

Suunnittelualue sijaitsee Imatran kaupunkirakenteen länsireunalla Korvenkannassa. 
Matkaa suunnittelualueelta Mansikkalaan on noin 3 km ja Imatrankoskelle on noin 4 
km sekä Imatran raja-asemalle noin 10 km. Ukonniemen matkailu- ja vapaa-
ajankeskuksen keskeiset alueet sijaitsevat noin 4 km etäisyydellä suunnittelualueesta 
ja lähimmät kaavoissa varatut matkailu- ja liikunta-alueiden aluevaraukset alle 0,5 km 
etäisyydellä suunnittelualueen pohjoisreunalta. Lappeenrannan Rauhan Saimaa Gar-
dens-lomakeskukseen on matkaa noin 5 km.   

 
Kaavan muutosalue on rakentamatonta peltoaluetta, jossa on paikoin pieniä metsä-
laikkuja. Maasto laskee kaava-alueella pohjoisesta etelään. Alueen pohjoisreunalla on 
jyrkempi rinne, jonka jälkeen maasto laskee loivasti etelään. Suunnittelualueen läpi 
kulkee pohjois-eteläsuuntainen valtaoja.  

 
Suunnittelualueen koillisosassa on yksityisomistuksessa oleva, 1920-luvulla rakennet-
tu omakotitalo ja luoteiskulmassa 1970-luvulla rakennettu omakotitalo piharakennuk-
sineen. Suunnittelualueen alueen itäpuolella sijaitsee liikenneasema sekä 1970-luvulla 
rakennettu Rakennusvirta Oy:n halli- ja varastokiinteistö. Korvenkannan 1960 -1990–
luvuilla rakennettu pientaloalue sijoittuu suunnittelualueen itäpuolelle.  
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Suunnittelualueen eteläreunassa kulkee valtatie 6, joka on rakennettu moottoritieksi. 
Korvenkannan alue liittyy Mansikkalaan Keskuskadun kautta sen pohjoispuolella ole-
van pienteollisuuden ja teknisen kaupan alueiden jatkeena. 

 
Maanomistus 

Kuva 2. Ote maanomistuskartasta. Suunnittelualue on rajattu violetilla (StellaWEB/Imatran 
kaupunki) 
 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 

Suunnittelualueella ei ole valmista yhdyskuntateknistä verkostoa, mutta se on tarvitta-
essa helposti liitettävissä olemassa olevaan verkostoon. Tiedonkadulla ja Juuliankadul-
la kulkee vesijohto. Suunnittelualueen eteläreunassa kulkee kaasujohto. Eteläosassa 
kulkee myös jätevesijohto. 
  

Liikenne 
 

Suunnittelualue sijaitsee Valtatie 6:n välittömässä läheisyydessä. Liittymä valtatielle 6 
sijaitsee noin 800 metrin päässä suunnittelualueesta. 
 
Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit sijaitsevat Korvenkannantiellä ja Keskuskadulla 
noin 1,5 kilometrin päässä. 
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Luonnonympäristö 
 

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta peltomaata. Alue sijaitsee ensimmäisen 
Salpausselän eteläpuolella. Alueen luonnonarvoja on selvitetty yleiskaavan muutosta 
varten laaditussa luontoselvityksessä (Pöyry Finland Oy, 2010). Lisäksi alueella on teh-
ty asemakaavan muutoksen taustaselvitykseksi Isokultasiiven ravintokasviselvitys 
(Pöyry Finland Oy, 2014). 

 
Tehtyjen selvitysten mukaan alue on luontoarvoiltaan tavanomaista monipuolisempi, 
sillä sen alueelle sijoittuu sekä metsäisiä että kulttuurivaikutteisia luontotyyppejä. 
Metsäisillä alueilla Salpausselän rinteessä lähteisyys lisää monimuotoisuutta ja pelto-
alueilla niiden osittainen pensoittuminen on luonut etenkin linnustoltaan rikkaita bio-
tooppeja.   

 
Selvitysten perusteella alueen merkittävimmät luontoarvot ovat pohjoisosan metsä-
aluealueella, jossa olevia lehtolaikkuja, pientä suota, lähteisiä tihkupintoja ja noroja 
voidaan pitää metsälain (10 §) erityisen tärkeinä elinympäristöinä. Norot ja tihkupin-
nat ovat luonnontilaistumassa, niin että niitä voidaan pitää vesilain (17a §) tarkoitta-
mina luonnontilaisina pienvesinä. Rehevä ja lahopuustoinen metsä on myös linnustol-
taan monipuolinen ja siellä esiintyy vaateliaita lintulajeja. Se on myös erittäin uhan-
alaiseksi arvioidun valkoselkätikan ruokailualuetta ja mahdollista pesimäaluetta. 
Maankäytön suunnittelussa alue tulee huomioida, niin että turvataan sen luontoarvo-
jen säilyminen. Alueen metsänhoidolliset hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä 
elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.   

 
Muuna huomionarvoisena alueena voidaan pitää eteläosan peltoaluetta, jossa on nyky-
tilanteessa monipuolinen pelto- ja pensaikkolinnusto. Sen luontoarvojen liittyvät osit-
taiseen hoitamattomuuteen eikä niitä voida kaavallisin keinoin säilyttää. Valtatien 6 
pientareilla on havaittu uhanalaista isokultasiipeä, joka kuuluu luontodirektiivin liit-
teen IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heiken-
täminen on luonnonsuojelulailla kielletty. Kaava-alueella ei havaittu luontodirektiivin 
liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan isokultasiiven ravintokasveja vesi- tai isohierakkaa. Ne 
saattavat vaatia kasvaakseen hieman avoimempia vesiympäristöjä, kuin mitä selvitys-
alueella on nykytilanteessa. Sen sijaan kaivumailla ja entisillä pelloilla kasvaa isokulta-
siiven ravintokasveihin kuuluvia poimu- ja hevonhierakkaa. Niiden kasvupaikat ovat 
kuitenkin pioneeriluonteisia, ja kasvillisuuden sukkessiokehityksen edessä hierakat 
todennäköisesti häviävät. Mahdollisesti kaava-alueelle muodostuu rakentamisen aika-
na uusia poimu- ja hevonhierakalle sopivia kasvupaikkoja ja niitä on kaava-alueen 
ympäristössä. Kaavan toteuttamisen ei näin ollen arvioida heikentävän tai hävittävän 
isokultasiiven lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. 
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Kuva 3. Ote Korvenkannan luontoselvityksestä 2010: Luontoarvoiltaan merkittäviksi arvioi-
dut kohteet selvitysalueella. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2010. Lupa nro 495/KP/04.)  
 

Selvitysalueella ei todettu muita uhanalaisia lajeja kuten liito-oravaa eikä kohteita, jot-
ka täyttäisivät luonnonsuojelulain (29 §) kriteerit suojelluista luontotyypeistä.   
 
Kaava-alueen pohjoisosa kuuluu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen määrittele-
mään alueluokan I, 02 Korvenkanta A, "vedenhankintaa varten tärkeään pohjavesialu-
eeseen", mikä edellyttää pohjaveden suojaamista.  
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus on aloittanut pohjavesien rajausten ja luokittelun tar-
kastamistyön. Tehtävä perustuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja me-
renhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä kaikki pohjavesialueet tullaan 
tarkistelemaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kan-
nalta uudelleen. Tavoitteena on selkeyttää pohjavesien suojelua ja täsmentää vesipui-
tedirektiivin edellyttämää pohjavesistä riippuvaisten maa- ja pintavesiekosysteemien 
huomion ottamista. Rajaus- ja luokitustyön on tarkoitus valmistua vuoden 2020 lop-
puun mennessä. 

 
Maaperä 

 
Imatran rakennusgeologisen aluejaon mukaan kaava-alue kuuluu suurimmaksi osaksi 
savikkoalueeseen, joissa vallitsevien saven ja hiesun päällä on paikoin ohuita alle met-
rin paksuisia eloperäisiä kerrostumia. Tähän luokkaan kuuluvat alueen savikot ja hie-
sumaat, jotka on yleensä raivattu viljelykselle. Nämä savikot vaihettuvat usein ilman 
selvää rajaa reunaosissaan hiesu hietamaihin tai hietikoihin. Savikkojen kosteissa not-
ko-osissa on pinnalla usein ohuita n. 0,5 - 1,0 m:n turve- tai liejupitoisia savikerroksia. 
Laajojen savikoiden keskellä moreeni- tai sorahiekka-alustan kumpumainen korkoku-
va on monin paikoin lähellä saven pintaa. Savien lujuudet vaihtelevat alueellisesti lä-
hinnä niiden topografisen aseman mukaan. Savien sallittu pohjarasitus on paikoin jo-
pa 1,5 kp/cm², mutta se voi samankin savikkoalueen eri osissa vaihdella suuresti ja 
olla paikoin vain 0,5 kp/cm². Savikoitten pintakerrokset vaihtelevat usein suppealla-
kin alueella pehmeästä erittäin kovaan. Nk. saven kuivakuorikerrosta ei monin paikoin 
Imatran alueella ole selvästi kairauksissa havaittavissa. Savikerrosten paksuus voi olla 
paikoin yli 20 m.  

 
Kuva 4. Ote maaperäkartasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus keltaisella. 
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Kaava-alueen pohjois- ja koillisosa kuuluu koheesio- ja kitkamaalajien alueeseen, jois-
sa säännötön hiekan, siltin ja saven sekä paikoin myös turpeen kerrosvaihtelu on 
mahdollinen. Tähän luokkaan kuuluu muinaisten meri- tai järvivaiheiden rantavoimi-
en kasaamien rantakerrostumien alueita. Rantakerrostumat (jotka ovat yleensä soraa, 
hiekkaa ja hietaa) sekä vesisedimentit (savi ja hiesu) vuorottelevat yleensä säännöttö-
minä kerroksina. Paikoin edellä mainittuja verhoaa ohut turvekerros. Maalajien, ker-
rosjärjestyksen sekä kerrosasentojen vaihtelusta johtuen maapohjan kantavuus voi 
muuttua lyhyelläkin matkalla. Sallittu pohjarasitus on yleensä 1 - 3 kp/cm². Yleensä 
rinteillä tai rinteen juurella olevissa rantakerrostumissa kerrokset ja kerrosrajat ovat 
usein kaltevassa asennossa. Tällöin voi esim. kalteva vettynyt savi-, hiesu- tai hietaker-
ros vaikuttaa heikentävästi maapohjan stabiliteettiin ja siten myös perustamisolosuh-
teisiin. 

 
Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneiden maiden kohteita.  

 
Voimassa oleva kaavatilanne 

 
Asemakaava 

 
Voimassa olevan kaava 1056 käsittää suurimman osan alueesta. Asemakaava 1033 on 
voimassa suunnittelualueen itäosassa olevalla alueella, joka on vuokrattu Rakennus-
virta Oy:lle. Alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV).  
 
Kortteleiden 19 ja 36 osat on merkitty kaavassa 1056 liikerakennusten korttelialueiksi, 
joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
kaupan suuryksiköitä ja laajan tavaravalikoiman myymälän tiloja. Alueelle saa sijoittaa 
myös toimisto-, ravintola- sekä viihde- ja huvittelutoimintojen tiloja. Alueelle saa si-
joittaa erikoiskaupan myymälöitä yhteensä enintään 2000 k-m² kussakin korttelissa. 
Alueelle sijoittuvan päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala saa olla enintään 500 k-
m². (KM-6).  
 
Korttelin osien rakennusoikeus on määritelty siten, että 80 % rakennusalasta saa käyt-
tää rakentamiseen ja 10 % rakennusalalle sijoittuvasta rakennuksesta saa rakentaa 
kahteen kerrokseen. KM-6 alueilla rakennusoikeutta on yhteensä 38 941 k-m². Raken-
nukset on rakennettava pysäköintialueen puoleisiin rakennusalan rajoihin kiinni. Ra-
kennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi 
on määrätty +5,8. 

 
Koko kortteli 35 sekä osa kortteleista 19 ja 36 on merkitty toimitilarakennusten kortte-
lialueiksi. Alueelle saa rakentaa toimisto- ja palvelutyöpaikkojen rakennuksia sekä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia, huolto- ja kul-
jetustiloja sekä tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Alueelle saa rakentaa tuotanto-
toiminnan pääkäyttöön liittyvän tehdasmyymälän, joka ei kuulu päivittäistavarakau-
pan toimialaan ja joka saa olla kooltaan enintään 30 % tontin toteutusta rakennusoi-
keudesta. (KTY-5). Tehokkuusluvuksi on määritelty e=0.35, joka vastaa noin 33 306 k-
m² rakennusoikeutta. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 
 
Toimenkadun yli kortteleiden 19 ja 36 välille on merkitty uloke (u-2), jonka ala- puo-
lella olevan vapaan korkeuden tulee olla vähintään 4,3 metriä ajoradan kohdalla. 
Ulokkeeseen liittyvän rakennuksen osa on määrätty rakennettavaksi ehdottomasti 
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kahteen kerrokseen, näiltä osin rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
kohdan alin likimääräinen korkeusasema on 9,0. 

 

 
 

Kuva 5. Ote ajantasa-asemakaavasta (Imatran kaupunki). Suunnittelualue on rajattu sinisellä. 
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Kortteli 30, joka sijaitsee valtatien 6 reunassa, on merkitty liikerakennusten kortteli-
alueeksi, jolle saa sijoittaa vaikutuksiltaan vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavan 
myymäläkeskittymän muodostavia, maankäyttö- ja rakennuslain 71 d §:ssä tarkoitettu-
ja tiloja. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, laajan tavaravalikoiman 
myymälän, Outlet-tuotteiden tai vastaavia myymälätiloja sekä ravintolatiloja. Alueelle 
saa sijoittaa erikoiskaupan myymälöitä, joiden myymäläpinta-ala saa olla yhteensä 
2000 k-m2 kussakin korttelissa. Alueelle sijoittuvan päivittäistavarakaupan myymälä-
pinta-ala saa olla enintään 500 k-m2 (KMK-1). 
 
KMK-1 korttelin tehokkuusluvuksi on määritelty e=0.30, joka vastaa 19 954 k- m² ra-
kennusoikeutta. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Rakennus on mää-
rätty rakennettavan ehdottomasti kahteen kerrokseen rakennus- alan keskellä, pysä-
köintialueen puolella. Määräyksellä halutaan muodostaa rakennusten keskelle muuta 
rakennusmassaa korkeampi huomiokohta. Rakennusalan keskelle on merkitty ohjeel-
linen yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jonka tavoitteena on katetun kauppakäy-
tävän luominen myymälä- keskittymään. Korttelin 30 läpi kulkee jätevesiviemäri, joka 
on merkitty kaavaan maanalaista johtoa varten varatulla alueen osan merkinnällä. 
Niissä kohdissa, joissa viemäri kulkee rakennusalan läpi, on jätettävä rakennukseen 
kulkukorkeudeltaan 4,3 m kulkuaukko.  
 
Korttelin 30 itäkulmaan on merkitty rakennusala mainospylonille (pyl). Pylonin kor-
keus tulee olla pienempi, kuin sen kohtisuora etäisyys valtatien rampin ja pyörätien 
reunasta. 
 
Alueen sisäiselle huoltoajolle (h) on varattu valtatien 6 puoleinen osa korttelissa 30. 
Kortteleissa 19 ja 36 liike- ja toimitilarakennusten huoltoajot ovat rinnakkain ja muo-
dostavat ns. huoltovyöhykkeet.  
 
Kortteleiden 19 ja 36 eteläosan Toimenkadun puoleiset alueet Tiedonkadun pohjois-
puolella on merkitty autopaikkojen korttelialueeksi, joka on varattu siihen rajautuville 
tonteille. Alue tulee toteuttaa yhteiskäyttöisenä ja toteutuksen tulee perustua koko 
LPA-alueelle laadittavaan rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymään yleissuunni-
telmaan (LPA-3). Korttelin 30 liiketilojen pysäköintipaikat on sijoiteltu Tiedonkadun 
suuntaisesti merkityille pysäköintipaikoille (p). Toimitilarakennusten pysäköinti on 
sijoitettu rakennusalojen ympärille, jotka sijaitsevat keskitetysti vastakkain korttelien 
19 ja 36 pysäköintialueiden kanssa.  

Voimassaolevassa asemakaavassa autopaikkojen osalta on määrätty seuraavasti: 1 ap/ 
50 m² liikekerrosalaa, 1 ap/ 60 m² toimistokerrosalaa,1 ap/ 80 m² viihde-, huvittelu- 
ja ravintolatoimintojen kerrosalaa, 1 ap/ 80 m² teollisuus-, tuotanto-, huolto- ja kulje-
tustilojen kerrosalaa, 1 ap/ 100 m² varastokerrosalaa. 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on merkintä tärkeästä pohjavesialueesta (pv). 

Kortteleiden 19, 30, 35 ja 36 reunoille on merkitty istutettava alueen osa ja istutettavia 
puurivejä (palloviivoitus).  
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Yleiskaava 
  

Imatran yleiskaavan ”Kestävä Imatra 2020” korvaava Korvenkannan yleiskaavan muu-
tos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.2.2012. Kaava-alue on merkitty kaupallis-
ten palvelujen, työpaikkojen ja tuotannon alueeksi (KM-1). Kaavamerkinnän mukaan 
alueen pinta-alasta tulee vähintään 30 % osoittaa asemakaavoituksessa työpaikka-
alueena, jolle saa sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheutta-
matonta teollisuutta sekä varastointia. Enintään 70 % alueesta saadaan osoittaa ase-
makaavoituksessa alueena, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, paljon tilaa 
vaativan erikoistavaran kaupan tiloja ja varastoja. Alueen korkein sallittu aluetehok-
kuus on e=0,3. Vähittäiskaupan suuryksiköiden tai vähittäiskaupan suuryksiköiksi las-
kettavien myymäläkeskittymien, tehtaanmyymälöiden sekä laajan tavaravalikoiman 
varastomyymälöiden sijoittamisesta alueelle määrätään asemakaavoituksella erikseen. 
Päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala saa olla korkeintaan 2000 m².  

Yleiskaavan muutoksessa oletettu rakennusoikeus valtatie 6:n pohjoispuolella on yh-
teensä 111 100 k-m². Kaupalle on varattu 77 700 k-m² ja työpaikoille 33 300 k-m². 

Kaava-alueen pohjoispuolelle on merkitty lähivirkistysalue (VL), jolla on suojeltavia 
ympäristöarvoja (musta pystyviivoitus). Suunnittelualueen KM-1 alueella pohjoisreu-
nalla on pieni osa suojeltavien ympäristöarvojen alueesta ja aivan koilliskulmassa pieni 
osa VL-alueesta. Lisäksi suunnittelualueeseen sisältää eteläisimmän osan Juulianka-
dun itäpuolisesta suojaviheralueesta (EV).  

Alueen pääkaduiksi on yleiskaavaan merkitty Joutsenonkatu, Juuliankatu ja Tiedonka-
tu. Katuja pitkin pääsee kulkemaan eritasoliittymän kautta valtatie 6:n eteläpuolelle 
liikerakennusten alueelle (KL). 

Lisäksi alueelle on merkitty tieliikenteen yhteystarve Imatran ja Lappeenrannan välille 
(kaksisuuntainen nuoli) ja pohjavesialue (pv).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Ote Imatran kaupungin yleiskaavojen yhdistelmäkartasta. 
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Kuva 7. Yhdistelmä voimassa olevasta Korvenkannan yleiskaavasta (Imatran kaupunki) ja 
ehdotusvaiheessa olevasta Korvenkylän osayleiskaava 2030:sta (alustava korjattu ehdotus 
3.6.2019) (Lappeenrannan kaupunki). Imatran ja Lappeenrannan välinen kuntaraja purp-
puralla ja suunnittelualueen likimääräinen rajaus keltaisella. 

 
Imatran yleiskaava 2040  

 
Yleiskaavan laatiminen ja vireilletulo on kirjattu kaavoituskatsaukseen ja – ohjelmaan 
2016-2017. Kaavoituskatsaus on merkitty tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan 
kokouksessa 23.2.2016 § 17. Kuulutus vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016. Yleiskaava 
2040 ohjausryhmä ”Kokoaan suurempi Imatra” on nimetty 15.12.2016.  

Uuden yleiskaavan laadinnassa noudatetaan olemassa olevia Imatran maankäytöllisiä 
perusratkaisuja, joiden varaan kaupungin sisäisiä toimintoja on suunnattu viimeisen 
vuosikymmenen aikana. Tavoitteita tullaan tarkastelemaan ja tarkentamaan suunnitte-
lun edetessä.  

Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten kanssa käytävän vuoropuhelun, 
ohjausryhmän ja poliittisten päättäjien sekä työryhmätyöstä saatavien evästysten kaut-
ta. Tavoitteita tarkennetaan myös taustaselvityksistä ja suunnitelmista saatavan lisätie-
don pohjalta.  

Yleiskaava-aineistoa on luettavissa: https://www.imatra.fi/asuminen-ja-
ympäristö/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040  
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Maakuntakaava 
 

Suunnittelualueella on voimassa Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistama Etelä-
Karjalan maakuntakaava ja 19.10.2015 vahvistettu Etelä-Karjalan 
1.vaihemaakuntakaava.  

 

Ku-
va 8. Ote Etelä-Karjalan epävirallisesta maakuntakaavayhdistelmäkartasta. Kaavamuu-
tosalueen sijainti on merkitty keltaisella soikiolla. 
 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan 
suuryksikköalue (KM-1). Suunnittelualueen pohjoisosa on tärkeää pohjavesialuetta 
(pv). Kaavamuutosalue on osa matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta 
(mv), kasvukeskusten laatukäytävää (lk) ja kaupunkirakenteen kehittämisen kohde-
aluetta (kk). 

Suunnittelualueelta on osoitettu tieliikenteen yhteystarve (punainen nuolikatkoviiva) 
Imatrankoskelle. Valtatie 6 on merkitty kaksiajokaistaiseksi päätieksi/kaduksi. Suun-
nittelualueen länsipuolelle on osoitettu eritasoliittymä (valkoinen ympyrä). Korven-
kannantie on merkitty yhdystieksi/kokoojakaduksi (yt). 

Aloitteet 
  

Asemakaavan muutos on käynnistetty Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta, 
joka on päivätty 19.9.2018. Alueeseen kohdistuu myös Rakennusvirta Oy:n 8.1.2018 
päivätty aloite. 

Rakennusjärjestys  
 

Imatran rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2016. (KV 20.6.2016, § 52). 
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Pohjakartta 
 

Pohjakartan tulee täyttää MRL § 54a vaatimukset. Pohjakartan laadusta vastaa Imatran 
kaupunki. 

 
Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 
 

Suunnittelualuetta tai siihen rajautuvia alueita koskien on laadittu seuraavat selvi-
tykset: 

• Korvenkannan hulevesitarkastelu (Pöyry Finland Oy, 2014) 
• Imatran Korvenkannan yleissuunnitelma: Kaupallisten vaikutusten arviointi 

(Santasalo, 2010) 
• Imatra Korvenkanta: Markkina-analyysi ja konseptikehitys (YIT Oyj, 2013) 
• YIT Oyj:n alustavat suunnitelmat 
• Venäläisten matkailu Kaakkois-Suomeen 2025 (Tutkimus- ja Analysointikeskus 

TAK Oy 2012) 
• Korvenkannan asemakaava ja asemakaavan muutos - Isokultasiiven ravinto-

kasviselvitys (Pöyry Finland Oy, 2014) 
• Korvenkannan luontoselvitys. (Imatran kaupunki, Pöyry Finland Oy 

20.6.2011) 
• Korvenkannan kaava-alue, liikennevaikutukset (Pöyry Finland Oy, 2011) 
• Ukonniemen ja Korvenkannan yleiskaavan muutosalueen meluraportti, (Imat-

ran kaupunki, 2011) 
 
ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET (MRL 9 §, MRA 1 §) 
 

Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan vaikutuksia mm. maisema- ja kaupunki-
kuvaan, kaupunkirakenteeseen, kulttuuriympäristöön, yhdyskuntatekniseen huol-
toon, rakennettuun ympäristöön, elinympäristön viihtyisyyteen ja liikenteeseen. 
Arvioinnissa käytetään hyödyksi aiemmin laadittuja selvityksiä sekä tarvittaessa 
tehtäviä uusia selvityksiä. 

Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana. Osa vaiku-
tuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritel-
lään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat 
luonteeltaan erilaisia. Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismah-
dollisuudet. 

 
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 
 

Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa on oleellinen osa kaavasuun-
nitteluprosessia. Kaavaa on laadittu ja laaditaan yhteistyössä kaupunkikehitys ja tekni-
set palvelut vastuualueen ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Kaava-aineistot ovat yleisesti nähtävillä kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa sekä 
Imatran kaupungin internetsivuilla. Osallisia kannustetaan aktiivisuuteen erityisesti 
luonnosvaiheessa. Vuorovaikutusmenettelyt on selvitetty tarkemmin kaavaselostuk-
sessa ja palautteet on koottu vuorovaikutusraporttiin. 
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OSALLISET (MRL 62 §) 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden 
omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Li-
säksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitel-
lään. 

Osallisia Korvenkannan alueen asemakaavamuutoksessa ovat mm.:  

1. Viranomaiset 
• Etelä-Karjalan liitto 
• Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 

2. Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt 
• Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (kaupunkisuunnittelu, kaupun-

ki-infra, rakennusvalvonta, Imatran Vesi) 
• Imatran seudun ympäristötoimi 
• Hyvinvointipalvelut 
• Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 
• Mitra Imatran rakennuttaja Oy 
• Imatran Lämpö Oy 

3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 
4. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

• Imatran seudun vammaisneuvosto 
• Imatran vanhusneuvosto 
• Imatran nuorisovaltuusto 
• Imatran luonnonsuojeluyhdistykset 
• Muut alueen toimijat 

5. Muut 
• Lappeenrannan kaupunki 
• Sähkö-, puhelin- ja kaasuyhtiö 

 
 
OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Kaavoituksesta tiedottaminen 
 

Kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluon-
noksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan Asiakaspalvelu Imatrassa 
(kaupungintalo 1.krs), Uutisvuoksessa sekä Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja in-
ternetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdo-
tuksen nähtävilläolosta tiedotetaan myös kirjeitse kaava-alueen ja lähialueen maan-
omistajia. Kaava-aineisto on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. 

Vireilletulo 
 

Asemakaava ja asemakaavan muutos on kuulutettu vireille Uutisvuoksessa sekä kau-
pungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla 17.2.2019.  
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Valmisteluvaihe 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu yleisesti nähtäville 17.2.2019, 
jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja 
suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta. OAS pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin inter-
netsivuilla (https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat). 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. 

Kaavaluonnoksen esittely ja tiedottaminen järjestettiin keväällä 2019, tiedottaminen 
Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla. 
Lisäksi kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille lähetettiin kirjeitse 
tieto esittelytilaisuudesta. Sidosryhmäpalaveri järjestettiin 15.3.2019. 

Kaavan esittelytilaisuudessa 21.3.2019 esiteltiin kaavamuutoksen lähtökohtia. Esillä 
tilaisuudessa oli mm. kaavaluonnos, OAS sekä kaavaselostuksen luonnos. Kaavaluon-
noksesta pyydettiin palautetta saapuvaksi 26.4.2019 mennessä. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä vuorovaikutusta varten 18.3.-26.4.2019. Osalliset 
saivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä. 
Palautteet kaavaluonnoksesta on pyydetty lähettämään Imatran kaupungin kirjaa-
moon kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki antaa 
perustellun vastineen mielipiteisiin kaavaselostuksessa. Viranomaisilta pyydetään lau-
sunnot valmisteluaineistosta. 
 

Kaavaluonnos, joka oli päivätty 8.1.2019, käsitti korttelit 19, 30 ja 36 sekä katualuetta. 
Aluetta rajasivat valtatie 6, Juuliankatu, Taidonkatu sekä Lappeenrannan ja Imatran 
välinen kuntaraja. Kaava-alueen pinta-ala oli noin 28,6 hehtaaria. Katuverkko ja kort-
telirajaukset oli säilytetty voimassa olevan kaavan mukaisena. Sen sijaan kortteleilla oli 
osoitettu vain yhdet tontit ja niiden rakennusaloja oli suurennettu, jotta alueelle olisi 
mahdollista sijoittaa joustavammin rakennusmassoja. Näin alue saataisiin asemakaa-
van puolesta houkuttelevammaksi, koska se ei liiaksi rajoittaisi mahdollisesti alueelle 
tulevien toimijoiden rakennuksiin liittyviä tarpeita. Kortteleiden käyttötarkoitukset 
(KYTY ja KMK) olivat alustavia ja luonnokseen oli kirjattu, että ne tarkentuvat kaava-
prosessin edetessä. 

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen asemakaavaluonnosta tarkistettiin saatujen mieli-
piteiden ja lausuntojen perusteella. Kaavaluonnosta tarkennettiin mm. korttelirajaus-
ten ja kaavamääräysten osalta. Asemakaavaluonnosta laajennettiin siten, että Juulian-
kadun itäpuoleisella suojaviheralueella (EV) oleva Rakennusvirta Oy:n teollisuuskäy-
tössä oleva tontti sekä Taidonkadun pohjoispuolella oleva kortteli 35 otettiin asema-
kaavamuutokseen mukaan. 

Lausunnot ja palautteet 

Palautetta 8.1.2019 päivätystä kaavaluonnoksesta pyydettiin osallisilta 26.4.2019 men-
nessä, joita ovat: kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat, Imatran seudun 
vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Imatran seudun Kehitysyhtiö 
Oy, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, sähkö-, puhelin- ja kaasuyhtiöt, Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto ja Imatran kaupungin eri toimialojen sidosryhmät.  
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Kaava-alueen laajennuksesta lähetettiin tiedote 8.4.2019 niille osallisille, joihin muu-
toksella oli vaikutusta. Kirjeeseen oli liitetty ote laajennetusta välivaiheen luonnokses-
ta. Palautteet tuli jättää 26.4.2019 mennessä.  

Kaavaluonnosta esiteltiin kaupungin hallitukselle 15.4.2019 kaavoituksen ajankohtais-
katsauksen yhteydessä. Hanke on ollut esillä myös 18.3.2019 poliittisten ryhmien infos-
sa. Mitra ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö (Kehy) ovat olleet mukana kaavasuunnittelun 
erivaiheissa. 

Luonnosvaiheen palautteet, lausunnot ja niihin annetut vastineet on koottu selostuksen 
liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin. 

Nähtävilläolo (MRL 65 §, 27 §, 32 §) 

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä vuorovaikutusta varten 27.5.-5.7.2019 Imatran 
internetsivuilla, Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.kerros) sekä Imatran kau-
pungin kaavoituksessa (kaupungintalo 2. kerros). Osalliset saivat jättää muistutuksensa 
kaavaluonnoksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Asemakaavan muutosehdo-
tuksesta on pyydetty lausunnot Imatran seudun ympäristölautakunnalta, rakennusval-
vontajaostolta ja tarvittaessa viranomaisilta. 8.1.2019 päivätyn kaavaluonnokseen tul-
leiden korttelialueiden käyttötarkoitusten muutosten vuoksi lausuntoa kaavaehdotuk-
sesta pyydetään myös hyvinvointilautakunnalta. Lausunnot ja palautteet, sekä kaavan-
laatijan vastineet niihin kootaan selostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin. 

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan oli tehtävä kirjallisena ja jätettävä 
Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon kaupungin-
talossa, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. 

Hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteel-
la tehdään vähäiset tarkistukset kaavaehdotukseen. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti 
muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudel-
leen ehdotuksena nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tar-
peen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset kos-
kevat, kuullaan erikseen. 

Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat kirjallisesti sitä pyytäneet ja samalla 
ilmoittaneet osoitteensa. Jos saman kirjelmän on allekirjoittanut useampi henkilö, tieto 
hyväksymisestä lähetetään vain kirjelmän ensimmäiselle allekirjoittajalle (MRL 67 §).  

Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan hyväksyy Imatran 
kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-
Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744,70101 
Kuopio 

Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaava on edennyt muutoin oletetun aikataulun 
mukaisesti, kaava saanee lainvoiman loppuvuodesta 2019. 

Viranomaisyhteistyö (MRL 66 §) 

Asemakaavan suunnitteluun liittyvä valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 
§, MRA 18 ja 26 §) pidettiin 25.3.2019. 
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Kaavoituksen alustava aikataulu 
 

Vireilletulo, OAS nähtäville 17.2.2019 
Kaavaluonnos (päiväys 8.1.2019) nähtävillä, 
muutoksia: 8.4.2019 (alueen laajennus), 
2.5.2019 (käyttötarkoitusten yhtenäistämi-
nen) 

18.3.2019-26.4.2019 

Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt 14.5.2019 

Kaavaehdotus nähtävillä 27.5.2019-5.7.2019 
Täydennyksiä kaavaselostuksessa: 
s. 22 Korvenkylän osayleiskaavaehdotus 
s. 31 & 32 nähtävilläolo ja hyväksyminen 
s. 34 melumääräykset 
s. 36 korttelin 35 luontoarvot 
s. 38 – 41 vaikutusten arviointi 
Liitteet: havainnekuva 

20.8.2019 

Kaupunginhallitus hyväksynyt syksy 2019 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt syksy 2019 

Lainvoimainen syksy–talvi 2019 
 

Päiväys:  17.2.2019, päivitetty 2.5.2019, 20.8.2019 
 

Lisätietoja kaavan valmistelusta: 
 

Kaupunkisuunnittelupäällikkö 
Ulla Karjalainen 
p. 020 617 4457 
sähköposti: ulla.karjalainen@imatra.fi 
 
Kaavoitusinsinööri 
Timo Könönen 
p. 020 617 4425 
sähköposti: timo.kononen@imatra.fi 
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