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1. TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta, jo-
ka on päivätty 19.9.2018. Alueeseen kohdistuu myös Rakennusvirta Oy:n 8.1.2018 päi-
vätty aloite. Imatran kaupungin ja YIT Oyj:n yhteistoimintasopimus on purkautunut 
syksyllä 2018 ja alue on palautunut Imatran kaupungille. 

Kaavoitusaloitteessa määritellään muutosesitykseksi ”yritysalue alueen elinvoiman ke-
hittämiseksi”. Kaavamuutoksen aloituspalaverissa 24.10.2018 käydyssä keskustelussa 
Mitra kertoi tavoitteena olevan saada alueesta nykyistä houkuttelevampi markkinoin-
timielessä monipuolistamalla mahdollisuuksia erilaisille yritystoiminnoille. 

Kaavamuutoksen aloituspalaverissa sovitun mukaisesti kaavoitus aloitti toimet asema-
kaavan muuttamiseksi Mitran toiveiden mukaiseksi. 

Ehdotusvaiheen kaavaratkaisu muotoutui Mitran 16.4.2019 hiilineutraali yrityspuisto -
konseptin ja siihen liittyvän vuoropuhelun jälkeen. Voimassa olevan asemakaavan 1056 
pääkäyttötarkoitukset on yhtenäistetty siten, että muutoksella mahdollistetaan hii-
lineutraalin yrityspuiston rakentaminen teknologiayritysten ja kansainvälisen teolli-
suuden tarpeisiin. Korttelit 19, 30 ja 36 sekä osa korttelista 35 on merkitty teollisuus ja 
varastorakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityi-
siä vaatimuksia (TY-11). 

2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

Asemakaavasuunnittelun 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: 
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–syystalvi 2019 

 

 

 

3 / 53 
 



3. SIDOSRYHMÄNEUVOTTELUT  

Pvm Palaute Vastine 
24.10.2018 Aloituspalaveri kaavoitus / Mitra 

 
Tavoitteena on saada alueesta nykyistä houkuttelevampi 
markkinointimielessä monipuolistamalla mahdollisuuksia 
erilaisille yritystoiminnoille. 

 

15.3.2019 1. Kadun rakentamista Lappeenrannan rajalla tulee harkita 
tarkkaan – ei rakenneta katua pelkästään Imatran kus-
tannuksella, onko Lappeenrannalla edes halua kehittää 
omaa puoltaan alueella? 

2. Alue tulee suunnitella ja rakentaa siten, että asiointi on-
nistuu hyvin ja turvallisesti myös polkupyörällä ja kävel-
len 

3. Hulevesiä täytyy viivyttää ja imeyttää alueella, jottei va-
luma Lampsiinjoen alajuoksulla muodostu ongelmaksi 

1. Katuvarauksen pois-
tamista harkitaan 

2. Kevyen liikenteen 
kulkuväyliä katualu-
eilla ei merkitä kaa-
vaan – katusuunni-
telmassa ratkaistaan 
toteutus 

3. Muotoillaan yleismää-
räyksiin 

Esittelytilaisuus 
21.3.2019 
 

1. Rakennusvirta Oy: alueen vieressä Juuliankadun varrella 
suojaviheralueella sijaitsevan toiminnassa olevan yrityk-
sen tontti toivottiin kaavoitusaloitteen mukaisesti teolli-
suustontiksi. 

2. Pientalotontin asukkaat: asuintaloa on remontoitu, joten 
toiveena olisi tontin ja rakennusten säilyminen 

 

1. Tontti otetaan kaa-
vaan mukaan ja 
muodostetaan sovi-
tusti teollisuuston-
tiksi. 

3. Alueelle kaavoitetun 
rakentamattoman 
Taidonkadun linjaus-
ta sekä kortteleiden 
19 ja 35 rajoja muute-
taan. Omakotitontille 
kaavoitetaan erillis-
pientalotontti. 

 

4. VIRANOMAISNEUVOTTELUT 

Pvm Palaute 

25.3.2019 Lappeenrannan kaupunki: 
• Yleiskaavaa ollaan muuttamassa nykyistä monipuolisemmaksi. Asemakaavaa ei ole 

laadittu. Valtatie 6:den alikulkuvaraus toivotaan säilytettäväksi kaavassa 1091. 
• Hulevesiselvityksiä on tehty ja huomioitu, ettei vesien purkaantuminen ole hallitsema-

tonta Imatran puolella 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 
• Voimassa oleva yleiskaava mahdollistaa alueelle sijoittuvan muutakin kuin kauppoja, 

muttei teollisuutta. Kuitenkin ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton teollisuus on sallittu. 
• Pohjavesiluokitus on muuttumassa. Muutos ei todennäköisesti vaikuta kaavan 1091 

alueeseen. 
• Lappeenrannan puolella jalankulku ja pyöräily väylät, toivottavasti myös Imatran 

puolella. Myös väyläestetiikkaa huomioitava. Ei toivota myöskään läjitysvarastoja alu-
eelle. 

 
  

4 / 53 
 



 

5. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA  SAADUT PALAUTTEET 

Asemakaavaluonnoksen esittely 21.3.2019 
Pvm Palautteen antaja 

Palaute 
Vastine 

18.3.2019 Blue Lake Communications Oy 
Blue Lake Communications Oy:llä ei ole kaavaluonnos 1091 
alueella tietoliikennereittejä eikä tietoliikennekaapeleita. 

 

19.3.2019 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Pelastuslain asettamien yleisten tavoitteiden – ihmisten 
turvallisuuden parantaminen ja onnettomuuksien vähen-
täminen – saavuttaminen onnistuu parhaiten hyvällä suun-
nittelulla ja toteutuksella yhteistyössä eri toimijoiden kes-
ken. Henkilö- ja paloturvallisuuden varmistamisessa on 
tarkoituksenmukaista pyrkiä eheään kokonaisuuteen siten, 
että onnettomuus ja vaaratilanteet voidaan ehkäistä ja estää 
ennalta sekä tarvittavat vahinkojen rajoittamistoimenpiteet 
kyetään käynnistämään viivytyksettä riskien edellyttämällä 
tavalla. 
 
Kaavamuutosalue sijoittuu pelastustoimen toimintavalmiu-
den suunnitelmien mukaan II -riskiluokan alueelle. kaava-
muutoksen mukaisen rakennetun ympäristön kerrosalan 
toteutuessa on mahdollista, että alueen riskiluokitus kasvaa 
vaativammalle tasolle (I-riskiluokka). Pelastuslaitoksen 
tekemien selvitysten perusteella pelastuslaitos olisi yleensä 
kykenevä saavuttamaan kaavamuutosta koskevan alueen 
siten, että tehokas pelastustoiminta voitaisiin aloittaa vaadi-
tussa ajassa, vaikka riksiluokitus alueella muuttuisi vaati-
vammalle tasolle. 
 
Yksilöidyt havainnot, jotka tulevat ottaa pelastuslaitoksen 
näkemyksen mukaan huomioon suunnittelussa ja toteutuk-
sessa: 

- Alueella olemassa olevan ja rakennettavan tiestön tulee 
ympäri vuoden mm. kantavuuden ja kunnossapidon osal-
ta soveltua palo- ja pelastuskaluston käyttöön, jotta pelas-
tustoiminta onnettomuuden sattuessa on mahdollista. Pe-
lastustiejärjestelyjä tulee tarvittaessa tarkentaa jatko-
suunnittelun yhteydessä. 
- Sammutusveden saatavuus on huomioitava suunnittelu-
alueella. Lähin sammutusvesiasema (maanalainen palo-
posti) sijaitsee Tiedonkadun ja Korvenkadun liikenneym-
pyrän pohjoispuolella. Kaavamuutos alueella vesijohto-
verkostoon tehdessä muutostöitä, olisi sen yhteydessä 
tarpeen rakentaa alueelle sammutusvesiasema siten, että 
se palvelisi paremmin rakennettavaa aluetta. 

 
Kaavoituksen edetessä sammutusveden järjestämistä kos-
kevat ehdot tulee välittää tiedoksi kaupungin vesihuollosta 
vastaavalle toimijalle. Vesihuoltolaitoksen tulee lisäksi toi-
mittaa päivitetyt tiedot Etelä-karjalan pelastuslaitokselle, 
jotta ne voidaan liittää Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen 
sammutusvesisuunnitelmaan. 
 

 
 
Otetaan huomioon suunnittelus-
sa ja toteutuksessa. 
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29.3.2019 Telia 
Telialla ei huomautettavaa kaavamuutokseen. 
 
 

 

5.4.2019 Imatran Vesi 
• Tämän hetkisen arvion mukaan kaava-alueelle tulevien 
kiinteistöjen jätevedet voitaisiin johtaa viettona eli jätevesi-
pumppaamoa ei tarvitsisi rakentaa. Kaava-alueella kulkee 
Imatran Veden läntinen runkoviemäri, joka on kaavaan 
merkattu johtorasitteena. Muutoin kaava-alueella ei ole 
viemäriverkostoa.  
• Lähimmät vesijohdot kulkevat kaava-alueen kaakkoispuo-
lella Juuliankadun ja Tiedonkadun kohdilla. Juuliankadun 
suuntaan vesijohtoa on rakennettu Juuliankadun ja Tie-
donkadun risteyksestä noin 70 m vuonna 2013 (110 M).  
Samaisesta risteyksestä kaava-alueelle päin Tiedonkatua 
pitkin vesijohtoa on rakennettu n. 85 m vuonna 2013 (160 
M). Näiden putkien koon riittävyys tulee arvioida tarkem-
min, kun tiedetään tulevien kiinteistöjen talous- ja sammu-
tusveden tarve.  
• Kaava-alue ei ole pohjavesialueella. 
• Alue ei ole Imatran veden toiminta-aluetta. Toiminta-
alueen laajennus tulee ajankohtaiseksi silloin, kun alueen 
kiinteistöjen rakentaminen alkaa. 
• Alueella kulkee avo-ojia. Pöyry on tehnyt alueelle hule-
vesiselvityksen vuonna 2014. Selityksessä todetaan muun 
muassa, että ojien linjausta muutetaan, kun alueen  
korttelit rakentuvat. Tällä hetkellä hulevesienhallinnan 
pohjana voidaan käyttää kyseistä selvitystä. Tarkempi hule-
vesien hallinnan suunnitelma tulee laatia, kun muu raken-
tamisen suunnittelu etenee. 

 
 
Otetaan huomioon suunnittelus-
sa ja toteutuksessa. 

25.4.2019 Ympäristölautakunta 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena lau-
suu, asemakaavan muutoksen luonnoksesta 1091, Korven-
kanta seuraavaa: 
 
Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida alueen poh-
joisosan metsäalueen luontoarvojen sekä uhanalaisten laji-
en elinympäristöjen säilyminen.  
 
Hulevesien johtaminen ja käsittely tulee suunnitella, mitoit-
taa ja toteuttaa siten, etteivät lisääntyvät hulevedet aiheuta 
tulvaongelmia alapuolisen Lampsiinjoen rannoilla oleville 
kiinteistöille. Hulevesien käsittely tulee suunnitella myös 
siten, ettei Lampsiinjokeen päätyvää ravinnekuormitusta 
lisätä eikä hulevesien mukana tule haitallisten aineiden 
päästöjä.  
 
Ilmastoviisas yhdyskuntasuunnittelu mahdollistaa sen, että 
asukkaat ja töissä kävijät voivat ottaa käyttöön vähäpäästöi-
siä liikkumisratkaisuja. Kevyen liikenteen suosio on kasvus-
sa ja sen lisääminen on entistä tärkeämpää ottaen huomi-
oon ilmastonmuutoksen hillitsemisen. Kaava-alue on lähel-
lä keskustan aluetta ja monia asuinalueita, joten sinne voi-
daan tulla esimerkiksi polkupyörällä tai kävellen. Kaava-
suunnittelussa tulee huomioida kevyen liikenteen houkutte-
levuus. Alue tulee suunnitella siten, että sinne pääsee hel-
posti ja turvallisesti kävellen, polkupyörällä tai muilla kevy-

 
 
 
Otetaan huomioon suunnittelus-
sa ja toteutuksessa. 
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enliikenteen kulkuneuvoilla. Tilaa tulee varata riittävästi 
myös kevyen liikenteen paikoituksen tarpeisiin.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

25.4.2019 Rakennusvalvontajaosto 
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutos-
luonnosta 1091, kaupunginosa 32. Korvenkanta, huomau-
tuksitta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

 

25.4.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Kaavaratkaisu 
 
Asemakaavaa ohjaa oikeusvaikutteinen Imatran yleiskaava.  
Yleiskaavassa esitetty aluevaraus määräyksineen mahdollis-
ta alueelle sijoitettavaksi kaupan toimintoja, sekä työpaik-
ka-alueen, jolle saa sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, 
ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta sekä varas-
tointia. 
 
Asemakaavaluonnoksessa esitetään alueelle myös kulttuuri- 
ja opetustoimintaa. Kaava-asiakirjoista ei ilmene tarkem-
min millaista kulttuuri- ja opetustoimintaa alueelle tavoitel-
laan, ja miten se tulisi alueella sijoittumaan. Jatkosuunnit-
telun yhteydessä tulee arvioida ohjaako asemakaava riittä-
vällä tavalla eri toimintojen sijoittumista alueella. Esimer-
kiksi miten teollinen toiminta ja samaan laajaan kortteliin 
mahdollistettava opetus- ja kulttuuritoiminta on sovitetta-
vissa yhteen siten, että varmistetaan turvallisen ja viihtyisän 
ympäristön toteutuminen.  
 
Ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuusalueen 
mahdollistavan merkinnän (KYTY) määräykseen esitetään 
indeksillä täsmennettäväksi millaisia ympäristöhäiriöitä 
alueella ei saa aiheuttaa. Merkinnän tarkentamisella helpo-
tetaan kaavamääräyksen tulkintaa ja kaavan toteuttamista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moottoritien varsi on alueen julkisivu ja osa liikenneympä-
ristöä. Mainospylonien ja -taulujen rakennustavasta ja si-
jainnin periaatteista sekä pylonien enimmäiskorkeudesta 
on suositeltavaa määrätä asemakaavassa. Uudella alueella 
on hyvä mahdollisuus ohjata kaavalla myös rakennusten 
rakentamistapaa.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Määräys muutettu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Määräys muutettu ja yleismäärä-
yksiin on lisätty: 
Alueella tapahtuva toiminta ei 
saa aiheuttaa terveydellistä hait-
taa eikä asemakaavan mukaiselle 
asutukselle saa aiheutua kohtuu-
tonta haittaa hajun, savun, pöly, 
noen ja kaasujen muodossa. Asu-
tukselle aiheutuva ulkoinen me-
lutaso ei saa ylittää ulkona klo 
7.00-22.00 melun aktiivitason 
ohjearvoa 55 dB L(Aeq) eikä yö-
arvoa klo 22.00-7.00 50 dB 
L(Aeq).  
 
Lisätty yleismääräyksiin: 
Pylonien sijoituspaikat tulee 
suunnitella siten, etteivät ne 
aiheuta haittaa viereisten tontti-
en toiminnalle ja liikenteelle. 
Pylonin korkeus tulee olla pie-
nempi, kuin sen kohtisuora etäi-
syys liikenneväyliin. 
Korttelien rakennusten julkisivu-
jen ja kattojen rakennusosien 
korkeussuhteet on sovitettava 
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Suunnittelualue yhdessä Lappeenrannan puolelle kaavoite-
tun kaupan ja työpaikka-alueen kanssa muodostaa maa-
kunnallisesti merkittävän elinkeinotoiminnan alueen. Alue-
kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus edellyttävät jatkuvaa 
vuorovaikutusta Imatran ja Lappeenrannan kesken  
mm. liikenteen järjestämisestä, hulevesien hallinnasta ja  
kaupunkikuvallisista tavoitteista. 
 
 
 
Pohjaveden suojelu 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen pohjavesialueiden raja-
usten ja luokitusten tarkistuksen aikataulu on muuttunut 
siten, että työn on tarkoitus valmistua vuoden 2020 lop-
puun mennessä. Tämä esitetään korjattavaksi kappaleeseen 
3.3. 
 
Kaavan yleismääräyksiin kohtaan ”Kaava-alue sijaitsee osit-
tain vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella. Alueiden 
käyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei pohjaveden 
pilaantumista tapahdu. ” tulee lisätä edellytys, että alueiden 
käyttö tulee suunnitella ja toteuttaa myös siten, ettei pohja-
vesialueen määrällistä tilaa heikennetä. 
 
Hulevesien hallinta 
 
Asemakaavamääräyksellä edellytetään hulevesisuunnitel-
man laatimista rakennuslupavaiheessa. Määräys on hyvä, ja 
sillä voidaan varmistaa yksittäisen tontin hyväksyttävissä 
olevat hulevesiratkaisut.  
 
Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta edellyttää kuitenkin 
alueen kattavaa hulevesiselvitystä, jossa otetaan huomioon 
myös Lappeenrannan kaupungin puolella oleva alue. Kor-
venkannan hulevesitarkastelun (Pöyry 2014) johtopäätök-
sissä on esitetty konkreettisia toimenpiteitä, miten huleve-
siä voidaan hallita, ja vähentää samalla putkistoon johdet-
tavien hulevesien määrää. Kattavamman hulevesiselvityk-
sen perusteella voidaan asemakaavassa varata riittävät  
alueet ja laatia asianmukaiset kaavamääräykset, jotta hule-

viereiselle tontille rakennetun tai 
aiemmin rakennusluvan saaneen 
rakennuksen korkeussuhteisiin. 

Korttelin 30 sijoitettavia raken-
nusmassoja tulee porrastaa vä-
hintään 70 metrin välein valtatie 
6:n puoleisella sivulla sisään- ja 
ulosvedoin jotka ovat mitoiltaan 
syvyys-suunnassa vähintään 2 
metriä ja julkisivu-pituudeltaan 
vähintään 8 metriä. 

Korttelin 30 valtatie 6:n puolei-
selle rakennusalan ulkopuoliselle 
alueelle saa sijoittaa aurinko-
voimaloita sekä ylijäämämassoja 
hyödyntäen rakentaa meluvalle-
ja. 
 
Huomioidaan. Imatran kaupunki 
odottaa tietoa Korvenkylän yleis-
kaavaehdotuksen viimeisimmistä 
muutoksista. 3.6.2019 päivätty 
Korvenkylän alustava korjattu 
osayleiskaavaehdotus otetaan 
huomioon. 
 
 
 
 
 
 
Korjattu 
 
 
 
 
 
Lisätty 
 
 
 
 
 
 
 
Yleismääräyksissä on ohjeistettu 
hulevesien käsittelyä korttelialu-
eilla. Kaavassa on johtovaraukset 
hulevesin johtamista varten. 
Lisäksi VL-aluetta voidaan käyt-
tää hulevesien viipymäalueena 
pohjavesialue ja alueella sijaitse-
vat lähteen huomioon ottaen. 
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vesien hallinta alueella myös toteutuu mahdollisimman 
tehokkaasti ja taloudellisesti.  
 
 
 
 
 
Luonnonsuojelu 
 
Alueen luonnonarvoja on selvitetty yleiskaavan muutosta 
varten laaditussa luontoselvityksessä (Pöyry Finland Oy, 
2010). Lisäksi alueella on tehty asemakaavan muutoksen 
taustaselvitykseksi Isokultasiiven ravintokasviselvitys (Pöy-
ry Finland Oy, 2014). 
 
Luontoselvitystä vuodelta 2010 ei voida varmuudella pitää  
ajantasaisena. Kaava-alueen koillispuolelta, alueelta, joka  
luontoselvityksessä on todettu liito-oravalle sopivaksi, on 
viime kesältä tullut ilmoitus lajin näköhavainnosta. Koska 
myös kaava-alueella on ainakin ilmakuvan perusteella liito-
oravalle mahdollisesti soveltuvaa metsää, tulee luontoselvi-
tystä päivittää ainakin liito-oravan osalta. Samalla esitetään 
tarkistetavaksi tilanne myös valkoselkätikan osalta. Lepa-
koita ei alkuperäisessä luontoselvityksessä ole kartoitettu, 
joten niiden osalta selvitystä tulee täydentää. Vaikutusten 
arvioimiseksi selvitysten tulee kattaa vähintään ne alueet, 
joille asemakaavamuutoksessa esitetään nykytilanteeseen 
verrattuna uutta maankäyttöä. 
 
Yhdyskuntatekniset verkostot 
 
MRL 57 §, joka koski velvollisuutta liittyä kaukolämpöverk-
koon, on kumottu ja tullut voimaan 1.1.2019. Muutoksen 
myötä kaukolämpöverkkoon liittymisestä ei enää voi mää-
rätä asemakaavassa. Tältä osin kaavamuutoksen yleismää-
räyksiä tulee tarkistaa. 
 
Liikenne 
Kaavaselostukseen esitetään täydennettäväksi arvio tällä 
kaavalla mahdollistuvan maankäytön synnyttämästä liiken-
teen kokonaistuotoksesta. Selostuksen kappaleessa 5.7.4 
todetaan ”Liikennevaikutuksia on arvioitu asemakaavan 
1056 selostuksessa”. Ko. kaavaselostuksen liikenteellisiä 
vaikutuksia koskeva osa tulee referoida kaavaselostuksessa, 
tai liittää ko. liikennevaikutusten arviointi kaavaselostuk-
seen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatran kaupunki päivittää 
luonnonsuojeluselvityksen yleis-
kaavasuunnitteluun liittyen. 
 
 
 
 
Yleismääräyksiin on lisätty: 
Ennen rakentamaan ryhtymistä, 
tulee varmistaa, että alueella ei 
ole uhanalaisia lajeja kuten liito-
oravaa eikä kohteita, jotka täyt-
täisivät luonnonsuojelulain kri-
teerit suojelluista luontotyypeis-
tä. Lisäksi: Korttelin 35 luonto-
arvot tulee selvittää ennen ra-
kennusluvan myöntämistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Määräys poistettu. 
 
 
 
 
 
Liikennevaikutusten arviointi on 
kaavaselostuksen liitteenä. 

26.4.2019 Vanhusneuvosto 
Vanhusneuvosto on tyytyväinen, että asemakaava tulee 
avaamaan laajasti mahdollisuuksia erilaiselle yritystoimin-
nalle. 

 

26.4.2019 Vammaisneuvosto 
Vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 16.4.2019, ettei ota 
asemakaavaluonnokseen kantaa tässä vaiheessa. 

 

26.4.2019 Etelä-Karjalan liitto 
Etelä-Karjalan liiton mielestä on hienoa, että Korvenkannan 
kahdenhuoltoaseman (ABC ja Neste) lisäksi alueelle mah-
dollistetaan nykyistä monipuolisempia palveluita. Kaava-
muutos mahdollistaa alueen kolmelle eri korttelille erilaisia 
toimintoja kuten liike- ja toimistotilaa, opetus- ja kulttuuri-

 
Käyttötarkoitusmerkintä on 
muutettu. 
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toimintaa sekä huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevia tiloja 
sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden 
toimitiloja. 
 
Lappeenrannan kaupunki kaavoittaa kyseistä Lappeenran-
nan puoleista aluetta kaupan ja työpaikkojen alueena. 
Suunnittelualue muodostaa maakunnallisesti merkittävän 
palvelujen ja elinkeinotoiminnan alueen. 
 
Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä, että kaavoituksessa 
tehdään kaupunkien kesken yhteistyötä ja vuorovaikutteista 
suunnittelua mm. alueen palvelutarpeista, alueen kokonais-
rakenteesta ja sen visuaalisesta ilmeestä, liikenteen järjes-
tämisestä sekä hulevesien hallinasta. Tavoitteena tulisi olla, 
ettei kaupunkien rajaa näkyisi mitenkään toteutuneessa 
kokonaisuudessa 

 
 
 
 
 
 
 
Huomioidaan. Imatran kaupunki 
odottaa tietoa Korvenkylän yleis-
kaavaehdotuksen viimeisimmistä 
muutoksista. 3.6.2019 päivätty 
Korvenkylän alustava korjattu 
osayleiskaavaehdotus otetaan 
huomioon. Asemakaavassa on 
säilytetty katuyhteys Valtatie 
6:den tiealueen rajalle saakka 
Imatran kaupunki katsoo, että 
vastaava yhteys tulisi merkitä 
myös Lappeenrannan Korvenky-
län kaavaan.  
 
 

29.4.2019 Lappeenrannan kaupunki 
Lappeenrannan kaupungilla on vireillä Korvenkylän 
osayleiskaava 2030. Osayleiskaavaehdotuksessa on kau-
punkien välisen rajaan rajautuen osoitettu kaupallisten 
palveluiden alue (KM-10) sekä katuyhteys, joka jatkuu 
saumattomasti Korvenkannan Tiedonkadun katuyhteysva-
rauksen kanssa. Korvenkylän yleiskaavaehdotukseen teh-
dään tarkennuksia aluevarauksiin, ja kaava on tarkoitus 
asettaa uudelleen nähtäville tämän vuoden aikana. Korven-
kantaan suunniteltu työpaikka-alue ei ole ristiriidassa Lap-
peenrannan maankäytön suunnitelmien kanssa. Imatran 
puolelle muodostuva työpaikka-alue lisää myös Korvenky-
län alueen vetovoimaa. Lappeenrannan maankäytön kehit-
tämishankkeista Korvenkylän kaupan- ja työpaikka-alue ei 
ole kiireellisimpiä toteuttamiskohteita. 
 
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen kaupunkisuunnittelun 
vastuualueella ei ole asemakaavaluonnoksen sisältöön 
huomautettavaa. Kaupunkisuunnittelu pitää tärkeänä, että 
jatkosuunnittelussa säilytetään voimassa olevaan Korven-
kannan yleiskaavan muutokseen sisältyvä valtatie 6:n ali-
kulkusillan mahdollisuus. Mikäli alueelle toteutuu asema-
kaavan mahdollistama määrä vähittäiskaupan suuryksiköi-
tä, on tarpeen mahdollistaa vaihtoehtoinen kulkureitti VT 
6:n ali purkamaan suurta liikennetuotosta. 

 
 
Imatran kaupunki säilyttää kaa-
vassa valtatie 6:n alikulkuyhtey-
den toteuttamisen mahdollisuu-
den. Vastaava katutila tulee si-
joittaa myös Lappeenrannan 
kaavaratkaisuun, jotta yhteiselle 
toteuttamisratkaisulle luodaan 
edellytykset. 
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6. ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT PALAUTTEET 

Pvm Palautteen antaja 
Palaute 

Vastine 

22.5.2019 Elinvoima-ohjausryhmä 

Ei huomautettavaa kaavasta 

 

23.5.2019 Etelä-Karjalan pelastuslaitos  

Pelastuslaitoksella ei ole lisättävää 19.3.2019 annettuun 
lausuntoon 1763 koskien Korvenkannan alueen kaavaa. 

 

 

 

27.5.2019 Blue Lake Communications Oy 

Blue Lake Communications Oy:llä ei ole kaavaluonnos 1091 
alueella tietoliikennereittejä eikä tietoliikennekaapeleita. 

 

4.6.2019 Vammaisneuvosto 

Vammaisneuvosto päätti lausuntonaan, että esiteltyihin 
asemakaavojen muutoksiin ei ole huomautettavaa. Vam-
maisneuvosto pitää tärkeänä, että esteettömyys otetaan 
huomioon tulevassa alueen rakennus- ja liikennesuunnitte-
lussa sekä rakentamisessa. 

Huomioidaan. 

7.6.2019 Vanhusneuvosto 

Vanhusneuvosto puoltaa asemakaavamuutoksen hyväksy-
mistä. Alueen käyttötarkoituksen laajentamista ympäristöä 
häiritsemättömän teollisuuden käyttöön vanhusneuvosto 
pitää hyvänä ratkaisuna. Kaavaehdotuksessa on huomioitu 
olemassa olevan omakotitalon ja mahdollisesti hulevesien 
viivyttämiseen käytettävän lammen säilyttäminen. 

 

18.6.2019 Imatran seudun ympäristölautakunta 

Kaavamääräyksissä tulee huomioida asumiseen ja virkistys-
alueella käytettävien alueiden osalta meluasiat seuraavasti: 
melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekviva-
lenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä 
yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. 

Tonttikohtaiset hulevesijärjestelyt eivät välttämättä riitä 
ehkäisemään tulvimisongelmia Lampsiinjoen alajuoksulla. 
Hulevesien käsittelyssä tulee alueen rakentuessa varautua 
tarpeen mukaan laajempien hulevesien käsittelyjärjestelmi-
en rakentamiseen. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

Kaavamääräystä T-11 tarkennettu 
ja kaavamääräystä TY-11 muokat-
tu siten, ettei alueilla tapahtuva 
toiminta saa aiheuttaa asutuksen 
lisäksi virkistysalueille melua yli 
päiväohjearvon 55 dB eikä yöoh-
jearvon 45 dB. (Kaavaselostuksen 
sivu 34) 

Kaavamääräyksiin on kirjattu: 
”Rakennusluvan yhteydessä tulee 
esittää suunnitelma hulevesien 
hallinnasta. Korttelialueilla suosi-
tellaan hulevesien viivytysvaati-
musta 1 m3/100 m2 läpäisemä-
töntä pintaa kohti. Hulevesien 
imeytymistä tulee edistää esi-
merkiksi käyttämällä hulevesien 
johtamisessa rei'itettyjä putkia ja 
viherpainanteita, rakentamalla 
biopidätysalueita ja imeytys-
kaivantoja tai käyttämällä läpäi-
seviä päällysteitä sekä viherkatto-
ratkaisuja. Pysäköintialueiden 
hulevedet on johdettava sulku-
venttiilein varustetun öljynero-
tus-kaivon kautta ja imeytettävä 
ensi-sijaisesti korttelialueella.” 

Hulevesien hallintaan liittyvät 
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kysymykset ratkaistaan laajem-
min Imatran yleiskaavan 2040 
suunnittelun yhteydessä yhteis-
työssä Lappeenrannan kaupun-
gin kanssa. 

18.6.2019 Rakennusvalvontajaosto 

Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutos-
luonnosta 1091, kaupunginosa 32 Korvenkanta, huomau-
tuksitta. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

26.6.2019 Etelä-Karjalan liitto 

Etelä-Karjalan liitto on antanut kaavan luonnosvaiheesta 
lausunnon, jossa toivottiin yhteistyötä Lappeenrannan kau-
pungin kaavoituksen kanssa. Lausunto on otettu hienosti 
huomioon. Todettakoon, että Imatran sekä Lappeenrannan 
Korvenkannan kaava-alueet muodostavat yhdessä maakun-
nallisesti merkittävän palvelujen ja elinkeinotoiminnan 
alueen. 

Edelleen Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä että kaavoituk-
sessa tehdään kaupunkien kesken yhteistyötä ja vuorovai-
kutteista suunnittelua mm. alueen palvelutarpeista, alueen 
kokonaisrakenteesta ja sen visuaalisesta ilmeestä, liikenteen 
järjestämisestä sekä hulevesien hallinnasta. Tavoitteena 
tulisi olla myös, ettei kaupunkien rajaa näkyisi mitenkään 
toteutuneessa kokonaisuudessa. 

Kaava-asiakirjoissa on otettu hyvin huomioon luonnonym-
päristö, pohja- ja hulevedet sekä mahdollisuudet toteuttaa 
aluetta monipuolisena ja ympäristöystävällisenä kaupan ja 
elinkeinojen alueena. Visuaalisen ilmeen kehittämiseksi 
tutustuminen tanskalaisen yritysalueen konseptiin voisi olla 
yksi mahdollisuus. 

 

Huomioidaan. 

3.7.2019 Lappeenrannan kaupunki 

Asemakaavaehdotuksessa pääkäyttötarkoitukset ovat muut-
tuneet voimassa olevan asemakaavan liike- ja toimistora-
kennusten korttelialueista (KMK, KYTY) teollisuus- ja va-
rastorakennusten korttelialueiksi (T-11) sekä teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa 
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-11). TY-11 
korttelialueille voi lisäksi sijoittaa teollisuus-, tuotanto- ja 
varastotiloja, näyttely-, koulutus-, liikunta-, huolto-, ja kul-
jetustiloja, tuotantotoimintaan liittyvää myymälätilaa ja 
tukkukauppaa palvelevia rakennuksia sekä vähittäiskaupan 
suuryksiköihin verrattavia myymäläkeskittymiä.  

Etelä-Karjalan maakuntakaavassa sekä Imatran että Lap-
peenrannan alueelle on osoitettu merkitykseltään seudulli-
sen vähittäiskaupan suuryksikköjen alueena (KM-1). 

Lappeenrannan Korvenkylän osayleiskaavan luonnoksessa 
kuntarajaan rajautuvat alueet oli varattu kauppa- ja toimiti-
larakentamiseen, mikä poikkeaa Korvenkannan asemakaa-
vaehdotuksen aluevarauksista. Korvenkylän osayleiskaava-
ehdotus on tulossa uudelleen nähtäville vuoden 2019 aika-
na. Imatran rajaan rajoittuvat aluevaraukset tulevat toden-
näköisesti muuttumaan kaupallisten palvelujen reservialu-
eiksi. Imatran puolelle esitetty asemakaavaratkaisu ei ole 
ristiriidassa Lappeenrannan maankäytön tavoitteiden kans-

 

Huomioidaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatran kaupunki on huomioinut 
3.6.2019 päivätyn korjatun alus-
tavan Korvenkylän osayleiskaa-
vaehdotuksen muutokset kuntar-
jalla: kauppa- ja toimitila-alueet 
on muutettu vastaaviksi reservi-
alueiksi. 
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sa. Korvenkylän osayleiskaavaehdotuksesta tullaan järjes-
tämään työneuvottelu Imatran kaupungin kanssa. 

Lappeenrannan kaupunki pitää tärkeänä, että jatkosuunnit-
telussa säilytetään saumaton kulkuyhteys Lappeenrannan ja 
Imatran yritysalueiden välillä sekä valtatie 6:n alittava tun-
neli vaihtoehtoisena reittinä purkamaan asemakaavan 
mahdollistama liikennetuotos erityisesti siinä tapauksessa, 
että asemakaavan mahdollistamat vähittäiskaupan suuryk-
siköihin verrattavat myymäläkeskittymät toteutuvat täysi-
mittaisina. Lappeenrannan kaupunki pitää lisäksi tärkeänä, 
että alueen jatkosuunnittelussa huomioidaan hulevesien 
hallinnan ratkaisut yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin 
kanssa. 

Esittelijän ehdotus 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhalli-
tukselle edellä esitetyn lausunnon antamisen Imatran kau-
pungille asemakaavan muutosehdotuksesta 1091 kaupun-
ginosa 32 Korvenkanta.  

Päätös Hyväksyttiin 

Täytäntöönpano kaupunginhallitus 

 

Esittelijän ehdotus 

Kaupunginhallitus päättää antaa Imatran kaupungille kau-
punkikehityslautakunnan esittämän lausunnon Imatran 
kaupungin kaupunginosan 32 Korvenkanta asemakaavan 
muutosehdotuksesta 1091. 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

Hulevesien hallintaan liittyvät 
kysymykset ratkaistaan laajem-
min Imatran yleiskaavan 2040 
suunnittelun yhteydessä yhteis-
työssä Lappeenrannan kaupun-
gin kanssa. 

Asemakaavassa on säilytetty ka-
tu-yhteys valtatie 6:n tiealueen 
rajalle saakka. Imatran kaupunki 
katsoo, että vastaava yhteys tulisi 
merkitä myös Lappeenrannan 
Korvenkylän yleiskaavaan. 

4.7.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

Kaavaprosessi 

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 17.2.2019 ja 
kaavaluonnos on ollut nähtävillä 18.3. - 26.4.2019.  

Kaava-aluetta on laajennettu luonnosvaiheen jälkeen. Tästä 
on maininta kaavaselostuksen kohdassa 4.2.3. Laatimis-
vaiheen kuuleminen (valmisteluvaihe). Kaavaselostuksessa 
on prosessia kuvattu hyvin. Kaavasta tehty päivitetty luon-
nos on ollut vain sisäinen työkalu.  

Kaava-alueen laajentaminen on kaavatyön aloittamiseen 
verrattava toimenpide. Tieto suunnittelualueen laajentumi-
sesta olisi tullut olla tiedossa kaavan valmisteluvaiheessa. 
Laajentuneesta kaavasta olisi tullut tiedottaa samoin kuin 
kaavaprosessia käynnistettäessä. Osallisilla olisi tullut olla 
mahdollisuus osallistua koko kaava-alueen valmisteluun, 
arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai 
suullisesti mielipiteensä asiasta. Kun kaava-alueen laajen-
tuminen on tapahtunut valmisteluvaiheen jälkeen, osallis-
tumiseen ja selvitysten riittävyyteen ei ole ollut mahdolli-
suutta ottaa kantaa.  

Edellä mainitun perusteella on todettavissa, että kaavapro-
sessi ei täytä vuorovaikutukselta edellytettyä vähimmäis-
vaatimusta eli kaavaprosessi on lainvastainen. Kaavapro-
sessi ei täytä osallisten osallistumisesta ja vaikuttamismah-
dollisuuksista säädettyjä oikeuksia.  

(Suomen perustuslaki 14 §, Kuntalaki 22 §, Maankäyttö- ja 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
18.3. - 26.4.2019. Kaavahanketta 
esiteltiin kuntalaisille 21.3.2019. 
Aloitusvaiheen asemakaavamuu-
tosluonnos käsitti korttelit 19, 30 
ja 36 sekä pysäköinti- ja katualu-
etta.  

 

Palautteiden jälkeen kaupunki 
päätti laajentaa suunnittelualuet-
ta siten, että muutokseen otettiin 
mukaan myös voimassa olevan 
kaavan mukainen kortteli 35 ja 
osa Tiedonkadun varren EV-3 
alueesta. 

Korttelin 35 kaavamääräys ja 
pohjoispuolen raja säilyivät en-
nallaan, lukuun ottamatta osaa 
Juuliankadun varren pientalo-
kiinteistöstä, joka merkittiin eril-
lispientalojen korttelialueeksi. 
Samalla siirrettiin rakentamat-
toman Taidonkadun linjausta 
hieman etelään päin. EV-3 alu-
eella sijaitseva osa rakennusliik-
keen käytössä olevasta kiinteis-
töstä muutetaan kaavoitusaloit-
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rakennuslaki 1§, 6 §, 62 §, 63 §) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luontoarvot 

Luontoselvitys on tehty yleiskaavaa varten ja on vanha. 
Luonnonarvoiltaan arvokkaimmat kohteet ovat kaavaraja-
uksen ulkopuolella. Metsälakikohteeksi määritellystä koste-
asta lehdosta (kohde nro 2) osa jää korttelin 35 (TY-11) alu-
eelle. Sen jättämistä rakentamattomaksi tulee pohtia. 

Vaikutusten arviointi on luonnonarvojen osalta puutteelli-
nen. 

 

 

 

 

 

Kortteleiden käyttötarkoitus 

Korttelialueiden käyttötarkoitus on kaavaprosessin aikana 
muutettu K-alkuisista (liike) T-alkuisiksi (teollisuus). Alu-
eelle on maakunta- ja yleiskaavoissa osoitettu mahdollisuus 
vähittäiskaupan suuryksiköille. Esitetyn mukainen asema-
kaava voi vaikeuttaa niiden käytännön toteutusta.  

Kaupan sijoittumista säädellään laeissa, mutta teollisuuden 
osalta tällaisia määräyksiä ei ole. Vaikka kauppa on mainit-
tu kaavamääräyksessä, sen sijoittamisessa pääkäyttötarkoi-
tukseltaan teollisuuskortteliin voi joissain tapauksissa olla 
mahdotonta. Korttelimerkintöjä kannattaa vielä harkita 
tarkoin.  

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkemys on, että kaavas-
ta tulee järjestää viranomaisneuvottelu ennen ehdotuksen 
nähtäville asettamista. 

teen mukaisesti teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialu-
eeksi. 

Muutoksesta lähetettiin tiedote 
kirjeitse 8.4.2019 laajennetun 
alueen ja alueeseen rajautuvien 
kiinteistöjen omistajille (16 yksi-
tyishenkilöä, 1 pellon vuokralai-
nen). Kenelläkään ei ollut huo-
mauttamista muutokseen. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti 
nähtävillä 27.5.-5.7.2019, jolloin 
osallisilla on ollut mahdollisuus 
uudestaan esittää mielipiteensä 
kaavaratkaisusta.   

Imatran kaupunki katsoo, että 
kaavaprosessi täyttää vuorovai-
kutukselta laissa edellytetyt vaa-
timukset. 

 

Luontoarvot 

Imatran kaupunki päivittää luon-
toselvitykset Imatran yleiskaava-
suunnittelun yhteydessä sekä 
yksittäisissä kohteissa erillisillä 
selvityksillä asemakaavojen 
suunnitteluajankohdasta riippu-
en.  

Kaavan yleismääräyksiin on lisät-
ty: ”Korttelin 35 luontoarvot tulee 
selvittää ennen rakennusluvan 
myöntämistä.” Havainnekuvaan 
on ideoitu, että ko. alue korttelis-
ta voitaisiin jättää rakennusalu-
een ulkopuolelle. 

 

Imatran kaupunki on määritellyt 
asemakaavamääräysten sisällön 
tulevia hankkeita silmällä pitäen. 
Asemakaavaratkaisun toivotaan 
edesauttavan monipuolisen yri-
tysalueen rakentumisen alueelle. 

ELY-keskuksen lausunto on päi-
vätty 4.7.2019.  Kaavaehdotus on 
ollut nähtävillä 27.5.-5.7.2019. 
Arkkitehti Tuija Mustonen on 
4.7.2019 puhelimitse antanut oh-
jeistuksen, että kaava tulisi aset-
taa ehdotuksena uudelleen näh-
täville. Imatran kaupunki katsoo, 
että tähän ei ole tarvetta. Mikäli 
viranomaisneuvottelun tarve on 
olemassa, se voidaan järjestää 
ennen kaupunginvaltuuston kä-
sittelyä. 
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7. PALAUTTEET 

7.1 Luonnosvaihe 

7.1.1 Blue Lake Communications 
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7.1.2 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
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7.1.3 Telia Finland Oyj

 
 

7.1.4 Imatran Vesi
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7.1.5 Imatran seudun ympäristölautakunta 
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7.1.6 Rakennusvalvontajaosto 
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7.1.7 a. Kaakkois-suomen ELY-keskus 
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7.1.7 b. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, täydennys 
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7.1.8 Vanhusneuvosto 
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7.1.9 Vammaisneuvosto  
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