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1. TIIVISTELMÄ
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset rataverkon kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Rautatiealueen rajoja
on muutettu vastaamaan kaksoisraiteen tarpeita. Samalla on selvitetty rautatiealueeseen rajoittuvien kortteleiden maankäytön mahdollisuudet.
Radan pohjoispuolella olevat kiinteistöt ovat merkitty rata-alueen leventymisen johdosta rautatiealueeksi. Liikennevirasto on lunastanut kiinteistöt
haltuunsa vapaaehtoisilla kaupoilla.
Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 17,04 ha. Alueen maanomistajia
ovat Imatran kaupunki, Liikennevirasto sekä yksityiset maanomistajat.
2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
2.1. Suunnitteluvaiheet
Kaavasuunnittelua tehdään Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen ratasuunnitteluun liittyen. Liikennevirasto on laatinut vuonna 2010 yleissuunnitelman rata-osuudelle Luumäki-Imatra, joka perustuu vuosina 2007-2008 laadittuun
alustavaan yleissuunnitelmaan sekä ympäristön vaikutusten arviointiin
(YVA).
Liikennepoliittisen selonteon mukaan hankkeen suunnittelun edistäminen
on kuulunut hallituskaudella 2012-2015 liikenneverkon kehittämishankkeisiin ja hankkeen toteutus on suunniteltu alkavaksi seuraavalla hallituskaudella.
Radanvarren asemakaavoitus on käynnistynyt kaksoisraiteen yleissuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyen vuosina 20092010. Kuulutus kaavan vireilletulosta on julkaistu 7.4.2010, OAS ja asemakaavaluonnos on päivätty 17.3.2010. Korvenkannan yleiskaavan muutos on
hyväksytty 20.2.2012. Asemakaavan jatkosuunnittelua on jatkettu vuonna
2014. Viranomaisneuvottelu on pidetty 12.6.2014.
Kaavan jatkotyö on jäänyt odottamaan kaksoisraiteen ratasuunnitelmaa.
Lähtökohtana kuitenkin on, että ratasuunnitelmaa ei voi hyväksyä vastoin
asemakaavaa, jonka vuoksi on ollut tarpeen tarkastella radan varren asemakaavojen rautatienalueiden rajauksia.
Liikennevirasto on laatinut hankearvioinnin ratahankkeen toteuttamisvaihtoehdoista vuonna 2015. Hankearvioinnissa on esitetty hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdot. Hankearvioinnissa hankevaihtoehtoja on vertailtu vertailuvaihtoehtoon ve0+ (parannettu nykytilanne) ja kevennetty hankevaihtoehto ve0++. Hankevaihtoehtoja ovat ve1, ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, ve3A
ja ve3B. Ratasuunnitelmavaiheeseen on päätynyt vaihtoehto, jossa kaksoisraide toteutetaan välille Joutseno-Imatra. Hankearvioinnin yhteydessä on
laadittu mm. päivitetyt arviot liikennemääristä ja päivitetyt melulaskennat.
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Kaksoisraiteen suunnittelu on edennyt ratasuunnitelmavaiheeseen vuoden
2016 aikana. Ratasuunnitelmassa osoitetaan rautatien sijainti ja siihen kuuluvat rata-alueet. Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 23.10.-21.11.2017 välisen ajan Imatran kaupungin asiakaspalvelupisteessä. Ratasuunnitelman
nähtävilläoloaikana kuntalaiset jättivät kolme muistutusta ja Imatran kaupunki antoi lausunnon ratasuunnitelmasta (KH 353 § 18.12.2017).
Muistutuksiin ja KH:n lausuntoon liittyen ratakaavojen melusuojauksiin liittyviä kaavamääräyksiä on muokattu siten, että kaavat mahdollistavat melusuojausten rakentamisen radan jatkosuunnittelussa ja siihen liittyvissä
päätöksissä sovitulla tavalla.
Liikenneviraston tavoitteena on ollut saada ratasuunnitelma hyväksytyksi
keväällä 2018. Tämä tavoite ei Imatran osalta kuitenkaan toteudu. Kaavaprosessi jatkuu siten, että tavoitteena on viedä ratakaavat valtuustonkäsittelyyn kesällä 2018. Radan rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syksyllä
2019.
2.2. Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee Tuulikallion ja Korvenkannan kaupunginosissa. Kaavaalue käsittää radan varren alueen Juulian- ja Joutsenonkadun risteyksestä
Karhumäenkadulle. Rautatie on hallitseva elementti alueella ja se jakaa
alueen kahtia itä-länsisuunnassa. Saarankadulta on Mansikkalan kaupallisiin ja virastojen palveluihin noin 1,5-2 kilometrin matka. Lähimmät kaupat
ovat valtatien 6 pohjoispuolella sijaitsevat Korvenkannan ABC- ja Nesteliikenneasemat sekä Karhumäenkadun Prisma. Ukonniemen liikuntapuiston
urheilukentät ja -hallit sijaitsevat vajaan kilometrin päässä.

Kuva 1. Ortokuva suunnittelualueesta (Blom Kartta Oy 2016).
Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 17,04 ha. Alueen maanomistajia
ovat Imatran kaupunki, Liikennevirasto sekä yksityiset maanomistajat. Kts.
liite 3.
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2.3. Rakennettu ympäristö
Kaavamuutosalueella on kolmetoista asuinrakennusta. Suurin osa rakennuksista sijaitsee radan välittömässä läheisyydessä Joutsenonkadun ja
Saarankadun varrella.
Joutsenonkadun varren rakennukset on rakennettu 1920-1950-luvuilla. Liikennevirasto on hankkinut kiinteistöt omistukseensa vapaaehtoisilla kaupoilla rautatiealueen laajentumista silmällä pitäen. Lunastetuista rakennuksista on purkamatta viisi asuinrakennusta.
Saarankadun varren rakennukset ovat rakennettu 1920-60-luvuilla. Rakennukset ovat puolitoistakerroksia, lukuun ottamatta Juuliankadun läheisyydessä olevaa kahta yksikerroksista asuinrakennusta. Juulian- ja Saarankadun kulmassa sijaitsevalla tontilla on yritystoimintaa.
Alueen käytetty rakennusoikeus on yhteensä noin 1021 k-m2.

Kuva 2. Radan varren rakennettua ympäristöä (Blom Kartta Oy 2016).
Rakennettu ympäristö käsittää myös rautatien ja katualueita sekä kunnallistekniikan verkostoja. Rataan kuuluu Korvenkannantien ylittävä rautatiesilta.
2.4. Luonnonympäristö
Kaava-alue sijaitsee Salpausselän reunamuodostumalla. Varsinaista luonnontilaista ympäristöä suunnittelualueella on hyvin vähän. Luonnontilaiset
mänty- ja koivuvaltaiset kaistat sijaitsevat rakennusten, katujen ja radan välisillä alueilla. Saarankadun rakentamattomilla tonteilla kasvaa koivuvoittoista sekametsää.
Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen suunnittelualueen luontoselvityksessä vuodelta 2008 * todetaan, ettei kaava-alueella ole arvokkaita tai suojeltavia kohteita. *korjaus 10.7.2018: Luumäki-Imatra ratahankkeen luontoselvi-
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tys on päivitetty vuonna 2016. Kyseiseltä alueelta ei löytynyt erityisiä luonnonarvoja.
2.4.1

Pohjavesi
Alue sijaitsee osittain vedenhankinnalle tärkeällä I-luokan pohjavesialueella
ja I-luokan pohjaveden muodostumisalueella, mikä edellyttää pohjaveden
suojaamista alueella.

2.4.2

Maaperä
Kaava-alueen rakentamaton maaperä jakautuu kahteen rakennettavuusluokkaan (Rakennusgeologinen aluejako, 25.10.1970). Suurin osa alueesta
on karkearakeisten kitkamaalajien aluetta (rakennettavuusluokka II), jossa
vallitsevien hiekan, soran ja karkearakeisten moreenien ohella on pinnassa
paikoin ohuita alle puolen metrin paksuisia koheesiomaalaji- ja turvekerroksia. Luokkaan II kuuluvilla alueilla maaperä on enimmäkseen routimatonta, kantavaa ja yleensä kaivettavuudeltaan hyvää.
Luokkaan III kuuluvaa aluetta on suunnittelualueen eteläreunalla ja länsiosassa. Se on määritelty hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien alueeksi,
jossa vallitsevien siltin ja hienorakeisten moreenien ohella on paikoin ohuita
alle puolen metrin savi-, lieju- tai turvekerroksia. Maapohjan kantavuus IIIluokkaan kuuluvilla alueilla on yleensä hyvä, sen sijaan kaivettavuus vaihtelee suuresti.

2.4.3

Melu
Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen
ympäristövaikutusten
arviointiin
(YVA) liittyvässä v. 2008 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on selvitetty meluhaittoja, meluntorjuntaa ja tärinää. Melukarttoja on päivitetty kaksoisraiteen ratasuunnittelun yhteydessä. Raideliikenteen meluvaikutukset ja melun leviäminen ympäristöön on selvitetty
nykytilanteessa ja kaksoisraiteen toteutuessa ennustetilanteessa vuonna
2035.
Liikennevirasto on laatinut hankearvioinnin ratahankkeen toteuttamisvaihtoehdoista vuonna 2015. Meluratkaisut perustuvat hankearvioinnissa esitettyjen vaihtoehtojen ve0+ ja ve2A1 yhdistelmään. Hankearvioinnin vaihtoehtojen mukaisesti on laadittu päivitetyt meluselvitykset, joissa on huomioitu
valitun ratavaihtoehdon mukaiset liikennemäärät. Ratasuunnitteluvaiheessa
melumallinnuksia on tarkennettu.
Meluhaitat tulevat lisääntymään raideliikenteen kasvun myötä, mikäli melusuojauksia ei toteuteta. Meluvaikutuksia voidaan vähentää toteuttamalla
melusuojauksia sekä vaikuttamalla rautatieliikenteen ajankohtaan, kalustoon ja ajonopeuksiin. Meluntorjuntatoimenpiteinä käytetään yleensä meluaitaa, -kaidetta ja -vallia sekä kiskohiontaa ja -vaimentimia.
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Ratasuunnitelmiin liittyvät melutarkastelut ovat luettavissa:
https://www.imatra.fi/
Asuminen ja ympäristöKaavoitusRatasuunnitelmat
Linkki Liikenneviraston sivuille: https://www.imatra.fi/asuminen-ja
ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/ratasuunnitelmat
Nykytilanteessa radan varren tuntumassa melutaso on
55-65 dB.
Asemäentien varressa, Karhumäentien puoleissa päädyssä, on kaksi
meluvallia, jotka suojaavat Tuulikallion asuinaluetta rautatiemelulta.
Joutsenon- ja Saarankadun varren asuintonteilla melutaso on 55-65 dB.

Kuva 4. Rautatiemelun nykytilanne päivällä klo 7-22 (WSP Finland Oy 2017)

Kuva 5. Rautatiemelun nykytilanne yöllä klo 22-7 (WSP Finland Oy 2017)
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Kuva 6. Ennustetilanne 2035 meluntorjunnalla klo 7-22 (WSP Finland Oy
2017)

Kuva 7. Ennustetilanne 2035 meluntorjunnalla klo 22-7 (WSP Finland Oy
2017)
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Ratasuunnitelman meluselvityksen ennustetilanteessa vuonna 2035 ilman
meluntorjuntaa radan lähimmät asuinrakennukset radan etelä- ja pohjoispuolella ovat päiväaikaan klo 7-22 60-70 dB(Laeq) alueella. Saarankadun
eteläpuolella olevat asuinrakennukset ovat pääosin 50-60 dB(Laeq) alueella. Tuulikalliossa rataa lähimmät asuintontit ovat pääosin 60-50 dB(Laeq)
melualueella.
Imatran seudun ympäristötoimi on tehnyt melumittauksen alueella (Kaksoisraiteen kaavaluonnosalueen melumittaukset 24.-25.10.2016). Mittaus
suoritettiin 24 tunnin mittauksena 24.-25.10.2015 klo 11.00 alkaen. Mittausten
tavoitteena oli selvittää melutilanne nykyhetkellä. Mittaustuloksista selvitettiin myös muun taustamelun määrä poistamalla raidemelun osuus meludatasta. Mittausjakson keskiäänitasot koko melumittausdatasta olivat
päivällä (klo 7-22) 51 dB(A) ja yöllä (klo 22-7) 50 dB(A). Vastaavasti keskiäänitasot meludatasta, josta poistettiin ohiajavien junien aiheuttama melu,
olivat päivällä (klo 7-22) 49 dB(A) ja yöllä (klo 22-7) 43 dB(A).

Kuva 8. Melumittauspiste osoitettuna punaisella ympyrällä (Joutsenonkatu
93). Taustalla ortokuva ja poistuva asemakaava.
Ratasuunnitelmassa kaava-alueelle ei
ole osoitettu melusuojausta. Aluetta koskeva lähin melukaide on suunniteltu rakennetavaksi kaavamuutosalueen länsipuolelle.
Kooste lunastustarve/melukartoista
2008-2009, OAS:n liitteenä
(=virelletulovaiheen OAS:n liite).

Kuva 9. Ote ratasuunnitelman raportista,
meluntorjunta-alueittain, liitteestä 6, sivu
9/11
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Tuulikallion pientaloalueen kohdalla oleva harvahko mäntyvaltainen metsä on asemakaavassa merkitty rautatiealueeksi.

Kuvat 10-11. Tuulikallion pientalojen kohdalla kasvavaa puustoa
(Stella Web / 28.2.2018/UK)
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2.4.4

Tärinä
Tärinä ympäristöhaittana on suuruudeltaan vaikeasti arvioitavassa, koska
sen suuruuteen vaikuttavat monet tekijät. Tärinän rakennuksissa koettavaan suuruuteen vaikuttavat tärinän syntyminen, leviäminen maassa sekä
välittyminen rakennukseen ja sen vaikutukset rakennuksessa.
Luumäki-Imatra -kaksoisraiteen yleissuunnitelman yhteydessä tehdyssä
tärinäselvityksessä selvitettiin tärinämittausten avulla rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutukset radan ympäristön olemassa olevissa asuinrakennuksissa. Selvityksen perusteella rautatietärinästä ei ole odotettavissa
haittaa normaalikuntoisille rakennuksille ja rakenteille. Mahdolliset tärinähaitat ovat ihmisten viihtyvyyshaittoja. Asutuksen lähellä olevalle rataosuudelle Korvenkannassa on ehdotettu tärinän lieventämistoimenpiteitä
(tärinänvaimennusmatto) poistamaan ihmisille aiheutuvaa viihtymyshaittaa.
Lopulliset tekniset ratkaisut ja toteuttaminen ratkaistaneen radan rakentamissuunnittelun yhteydessä.

2.5. Voimassa oleva kaavatilanne
2.5.1

Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa suunnittelualue on osa kasvukeskustan laatukäytävää (lk), kaupunki-/taajamarakenteen kehittämisen kohdealuetta (kk), tärkeää pohjavesialuetta (pv), taajamatoimintojen (A) sekä tuotantotoiminnan ja palveluiden aluetta (TP-1). Rautatie on merkitty merkittävästi kehitettäväksi pääradaksi (rp). Joutsenonkatu on yhdystie tai kokoojakatu (yt). Kaava-alue on
osa matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta (mv). Pieni osa
kaava-alueen luoteisosasta on urheilu- ja matkailupalveluiden aluetta
(VU/RM). Kaavamuutosaluetta halkoo pohjois-eteläsuunnassa pääsähkölinja (z).

Kuva 12. Ote maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on rajattu keltaisella soikiolla.

11 / 50

Merkittävästi kehitettävän pääradan (rp) suunnittelussa tulee varautua kaksoisraiteen rakentamiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä Imatran rajanylistyspaikan kansainvälistämiseen liittyviin radan ja ratapihojen kehittämistoimenpiteisiin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliikenteestä
aiheutuvat melu- ja tärinähaitat sekä päästöt riittävän pitkälle tulevaisuuteen.
Koko maakuntakaava-alueen rajaa koskevissa suunnittelumääräyksissä todetaan, että liikennejärjestelmän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
tulee ottaa huomioon lähiympäristöön aiheutuva melu, päästöt sekä tärinä.
Liikenneväylien suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö,
pohjavesien suojelu ja lajiston liikkuminen.
Liikenneväylien, lentokenttien, teollisuusalueiden, ampuma-alueiden ja
muiden melua tuottavien toimintojen melualueet tulee ottaa huomioon ja
ne tulee selvittää, kun ympäröiviä alueita kaavoitetaan. Yksityiskohtaisessa
kaavoituksessa tulee ottaa huomioon se, ettei melulle herkkää maankäyttöä, kuten asutusta, kouluja ja terveydenhoitoa osoiteta ilman riittävää meluntorjuntaa alueille, joissa alueen melutaso ylittää valtioneuvoston melutason ohjearvot (valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta 2006).
Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan on hyväksynyt Etelä-Karjalan liiton
maakuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan 19.10.2015. Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan kaupan palveluja
ja niiden kehittämismahdollisuuksia sekä mitoitusta maakunnassa. Myös
matkailupalvelujen ja elinkeinojen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen
ovat kaavan teemoina. Vaihekaavan ratkaisut korvaavat Etelä-Karjalan vahvistetun kokonaismaakuntakaavan aluevarauksia.

Kuva 13. Ote 1.vaihemaakuntakaavasta.
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Vähittäiskaupan suuryksiköille (KM-1, oranssi alue) ja suuryksiköiden reservialueelle (KM/res, oranssi viivoitus) on varattu tilaa Mansikkalan ja Korvenkannan ympäristöön. Kaupan alueet jäävät kaavamuutosalueen ulkopuolelle.
Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, jonka mukaan maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa
tulee ottaa huomioon tervehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitusja rakennushankkeissa tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset sekä kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet.
2.5.2

Yleiskaavat
Kaavan muutosalueella on voimassa kaksi kaupunginvaltuuston hyväksymää yleiskaavaa: Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020” (KV 19.4.2004) ja
Korvenkannan yleiskaavan muutos (KV 20.2.2012).

Kuva 14. Ote yleiskaavayhdistelmästä. Kaava-alueen likimääräinen sijainti,
keltaisen soikion sisällä.
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”Kestävä Imatra 2020” -yleiskaava on voimassa Karhumäenkadun ja Joutsenonkadun välisellä alueella. Alue on rautatie- ja lähivirkistysaluetta (LR,
VL). Joutsenonkadun ja Asemäentien kulmaukseen jäävä asuinkiinteistö on
yleiskaavan perusteella virkistysalueella. Noin puolessa välissä kaavan rata-aluetta rautatiealueen kanssa risteää kohtisuoraan voimalinjan (z) merkintä.
Joutsenonkadun eteläpuolella on voimassa Korvenkannan yleiskaavan
muutos. Rautatien (LR) eteläpuolella on pientalovaltainen asuntoalue. Alueelle sallitaan täydentävä asuinrakentaminen. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee osoittaa asunnoille oleskelupihat, joilla melutaso ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja (AP-2). Radan ja pientalovaltaisen asuinalueen välissä on merkintä meluntorjuntatarpeesta. Radan ja Joutsenonkadun väliin jäävä pientalojen alue on suojaviheraluetta (EV).

Kuva 14. Ote Korvenkannan yleiskaavan muutoksesta (KV 20.2.2012)
Suunnittelualue on osittain pohjavesialuetta (pv).
Yleiskaavassa 2012 esitetty meluntorjuntatarve on kirjattu asemakaavamääräykseen: ”Rautatiealueelle (LR) voi sijoittaa liikennemelua torjuvia rakenteita, kuten melukaiteen, -aidan ja/tai –vallin.”
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Viimeisimmän asemakaavaratkaisun ei voida katsoa olevan kaikilta osiltaan
voimassa olevien yleiskaavojen tavoitteiden mukainen, vaikka päätavoite
kaksoisraiteen rakentamisesta toteutuukin.
Alueen kohdalle ei viimeisimmän ratasuunnitelman mukaan ole suunnitteilla meluntorjuntarakenteita. Korkeiden melutasojen vuoksi kortteleiden
pääkäyttötarkoitus on asemakaavassa merkitty teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY-7), jolla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia. Korttelialueelle saa sijoittaa teollisuustoimintaan liittyvien rakennusten lisäksi yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Olemassa
olevien asuinrakennusten käyttö voi jatkua ennallaan.
Kaupunki on käynnistänyt koko Imatran kattavan yleiskaavan tarkistuksen,
jonka yhteydessä tarkastellaan ratasuunnitelmien ja asemakaavamuutoksen ratkaisut myös Saarankadun kortteleiden osalta.
2.5.3

Asemakaavat
Alueella on voimassa sisäasiainministeriön 20.3.1985 vahvistama kaava 605,
ympäristöministeriön 28.11.1988 vahvistama kaava 676, Kaakkois-Suomen
ympäristökeskuksen 20.5.1997 vahvistama kaava 800 sekä kaupunginvaltuuston 22.10.2007 hyväksymä kaava 971. Poistuva kaavakartta, liite 2.
Kaava 605 on voimassa Korvenkannan kaupunginosan alueella. Se käsittää
rautatiealuetta (LR), lähivirkistysaluetta (VL) ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta. Alueelle saa sijoittaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle ja siihen rinnastavalle yritystoiminnalle,
joka ei aiheuta melua, ilman, maaperän tai veden saastumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttöön liittyvää myymälätilaa enintään 50 % toteutetusta kerrosalasta. Kullekin tontille saa sijoittaa 2 asuntoa yrityksen toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa
varteen (TY-2). Korttelien rakennusoikeus on määritelty tehokkuusluvulla
e=0,40, joka antaa kortteliin 1 rakennusoikeutta 5727 k-m2 ja kortteliin 2 rakennusoikeutta 7134 k-m2. Osa kortteleiden tonteista on omakotikäytössä,
osa on rakentamattomia. Korvenkannantien varren lähivirkistysalueella on
jalankululle ja polkupyöräilylle sekä ulkoilureitille varattu katu (pp/ur).
Kaava 676 on voimassa Joutsenonkadun ja Asemäentien (Asomäentie)
kulmauksessa. Kaava käsittää katu- lähivirkistys- ja puistoaluetta (VL, VP).
Kaava 800 on voimassa alueen itäosassa. Kaava käsittää rautatie- (LR) ja
puistoaluetta (VP). Puisto rajoittuu Piikatuun, Karhumäenkatuun ja rautatiealueeseen.
Kaava 971 on voimassa Tuulikalliossa. Asemäentien ja rautatien välinen
alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV).
Asemakaavoitetun alueen rakennusoikeus on yhteensä 12861 k-m2.
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Asemakaavatonta aluetta on suunnittelualueen länsiosassa rautatien pohjoispuolella. Asemakaavattomalla alueella on kuusi asuinkiinteistöä.
2.6

Aloitteet ja poikkeamispäätökset
Kaavamuutosalueelle on myönnetty yksi poikkeamispäätös 349/1984 Saarankadun omakotitalon laajennukselle. Kaavoitusaloitteita ei ole kirjattu.

2.7

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

2.8

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

2.9

Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset
Suunnittelualuetta tai siihen rajautuvia alueita koskevia selvityksiä, suunnitelmia ja päätöksiä on kirjattu liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin.
Kaavasuunnittelua ohjaa myös:
 Imatra tekee tulevaisuuden kaupunkistrategia
 Imatran ympäristöohjelma (KH 169 § 27.6.2016)
2.9.1

Ratalaki
Ratalain (2007/110) tarkoituksena on turvata rautateiden ylläpitäminen, kehittäminen ja rakentaminen valtakunnan eri osia yhdistävänä liikennemuotona sekä turvata osallistumismahdollisuudet rautatieliikenneratkaisuja
koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa rataverkkoa koskevissa asioissa (1 §).
Rautatien rakentamista koskevan yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman
tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty (10 §). Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa ratasuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen (21 §).
Kun rautatietä rakennetaan maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin
mukaisella rautatien liikennealueeksi osoitetulla alueella, radanpitäjä on
velvollinen kiinteistön omistajan ratatoimituksessa sitä vaatiessa lunastamaan kiinteistön tai sen osan asemakaavan mukaisen liikennealueen rajaan
saakka (58 §).
Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos
raiteita on useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50
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metriksi. Radanpitäjällä on tie- tai rautatieliikenteen turvallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai rajoittaa kasvillisuuden
korkeutta. Suoja-alueella ei saa pitää sellaista rakennusta, varastoa, aitaa
taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua
vaaraa tie- tai rautatieliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa radanpidolle
(37 §).

”Ratatoimituksen yhteydessä on mahdollista saada melukorvauksia, jos
melu on noussut entisestä tasosta. Korvausvaatimuksia voi esittää suoraan
toimitusinsinöörille tai hankkeen julkisissa kokouksissa. Ratahankkeissa lähetetään kutsukirjeet julkisiin kokouksiin heille, jotka asuvat korkeintaan 30
metrin etäisyydellä radasta. Muille julkisista kokouksista ilmoitetaan lehtikuulutuksella.” Sähköposti 19.2.2018 /Maanmittauslaitos, Terhi Nygård
3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen
Rataosa Luumäki-Imatra tavara on Suomen rataverkon vilkkaimpia yksiraiteisia rataosuuksia. Sen välityskyky on ruuhkaisimpien tuntien aikana riittämätön ja liikenteen kyky palautua häiriötilanteista on rajoittunut. Rataosuus
kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Kaavasuunnittelua
tehdään Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen ratasuunnitteluun liittyen. Liikennevirasto on laatinut vuonna 2010 yleissuunnitelman rataosuudelle Luumäki-Imatra, joka perustuu vuosina 2007-2008 laadittuun alustavaan yleissuunnitelmaan sekä ympäristövaikutusten arviointiin (YVA).
Radan varren asemakaavoitus on käynnistynyt kaksoisraiteen yleissuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyen vuosina 20092010. Suunnittelua on jatkettu vuosien 2014, 2016, 2017 ja 2018 aikana.
3.2. Osallistuminen, vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö (MRL 6 §, 62 § ja 63 §, MRA
30 §)
Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa on oleellinen osa
kaavasuunnitteluprosessia. Kaavaa on laadittu ja laaditaan yhteistyössä
kaupunkikehitys ja tekniset palvelut -vastuualueen ja Liikenneviraston
kanssa. Palautetta kaavaluonnoksesta on pyydetty osallisena olevilta kaupungin sidosryhmiltä, Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta sekä sähkö- ja puhelinyhtiöiltä. Kaavaluonnoksesta on pyydetty sidosryhmien palautetta
kaavan vireilletulovuonna 2010 sekä keväällä 2016, kun päivitettyä kaavaluonnosta on esitelty uudestaan kuntalaisille.
Suunnitteluprosessin aikana on vuoropuhelua käyty kuntalaisten ja muiden
osallisten kanssa kaavasuunnittelun lisäksi myös ratasuunnitelmien vaiheissa. Osallisia on kuultu myös asemakaavahankkeen vireilletulon jälkeen
laaditusta yleiskaavan muutoksesta. Suunnittelun aikaiset vuorovaikutustapahtumat ja vaiheet on kirjattu vuorovaikutusraporttiin.
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3.2.1. Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat,
joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen sekä henkilöt,
joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallisia ovat mm.:
Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat
Alueen asukkaat
Yhdistykset
Imatran kaupungin sidosryhmät ja kaupunkiyhtiöt
Liikennevirasto (radat)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Kaasu-, puhelin- ja sähköyhtiöt
3.2.3. Kaavan vireilletulo ja laatimisvaiheen kuuleminen vuonna 2010
Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu lehtikuulutuksella kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla
sekä internet-sivuilla 7.4.2010. Kaavaluonnosta on esitelty kuntalaisille yhdessä Luumäki-Imatra ratahankkeen yleissuunnitelman kanssa 15.4.2010.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä radan yleissuunnitelma ovat olleet nähtävillä kaupungintalolla, pääkirjastossa sekä internetsivuilla. Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavaluonnosta on
suunniteltu tiiviisti yhteistyössä osallisten sekä kaksoisraiteen suunnittelusta vastaavien tahojen kanssa.
Asemakaavaluonnoksesta on pyydetty vuonna 2010 sidosryhmäpalautetta
sekä alustavaa palautetta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.
17.3.2010 päivätty kaavaluonnos käsitti rautatiealueen ja katualueiden lisäksi korttelialuetta, suojaviheralueita ja lähivirkistysalueita. Kaava-alueen pinta-ala oli 31,2 ha, josta korttelialuetta oli 8,5 ha. Rautatiealue (LR) oli rajattu
kaksoisraiteen yleissuunnitelman, voimassa olevan asemakaavan ja sidosryhmäpalaverissa 16.3.2010 käydyn keskustelun pohjalta. Alueelle rakennettava melueste -merkinnät oli sijoitettu olemassa olevan asutuksen kohdalle, lukuun ottamatta Joutsenonkadun varren omakotialuetta, jonka lunastuskysymyksiä selvitetään suunnittelun edetessä. Asemakaavaton pientaloalue oli merkitty rautatiealueeksi, koska osa kiinteistöjen talousrakennuksista jäi yleissuunnitelman mukaan rata-alueelle, jolloin tonttien koko
pieneni merkittävästi ja rautatien aiheuttaman melun vuoksi tontit eivät olisi
olleet asuinkelpoisia. Rajaukseen vaikutti myös huomattava tonttikohtaiset
melusuojauskustannukset. Rautatiealueeksi oli merkitty myös yksittäisen
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pientalon kiinteistö Asemäentien ja Korvenkannantien kulmauksessa.
Saarankadun korttelit 1 ja 2 oli muutettu voimassa olevan kaavan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueesta (TY-2)
erillispientalojen korttelialueeksi. Kerrosala saa olla enintään 250 m2. Toteutettavasta kerrosalasta saa enintään 1/3 käyttää sellaiseen yritystoimintaan,
joka ei aiheuta ympäristöön melua, tärinää tai ilman pilaantumista (AO-6).
Tonttien rajoihin ei tehty muutoksia, vaan ne säilyivät voimassa olevan kaavan mukaisina.
Kaupunginosan rajoihin ja katualueisiin oli tehty muutoksia voimassa olevaan kaavaan nähden.
Kaavaluonnoksessa oli mukana rakentamaton teollisuusalue Korvenkannantien ja rautatien kulmauksessa. Alue oli osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolla toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä
haittaa eikä ympäröivälle asutukselle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa (T11).

Kuva 16. Ote vireilletulovaiheen kaavaluonnoksesta 17.3.2010.
3.2.4. Jatkosuunnittelu ja viranomaisneuvottelu 12.6.2014
Kaavasuunnittelua on jatkettu ja kaavaluonnosta on käyty läpi viranomaisneuvottelussa 12.6.2014. Viranomaisneuvottelussa olivat läsnä kaupungin,
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Etelä-Karjalan Liiton, Liikenneviraston,
Imatran tullin, Kaakkois-Suomen rajavartiostolaitoksen, Imatran tarkastusaseman ja Stora Enso Oyj:n edustajia.
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Viranomaisneuvottelussa esitellystä kaavaluonnoksesta oli poistettu Korvenkannantien itäpuolelta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T11) ja suojaviheralueet. Alue on varattu Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavassa vähittäiskaupan suuryksikön reservialueeksi, joka toteutetaan pidemmällä aikavälillä (KM/res). Alueen jatkokäytöstä ei ole vielä tehty päätöksiä, joten se on jätetty pois asemakaavan muutosluonnoksesta.
Korvenkannantien länsipuolelta kaavaluonnoksesta poistettiin Saarankadun katualue ja sen eteläpuolella olevat virkistysalueet. Radan pohjoispuolelle Korvenkankaantien ja Joutsenonkadun kulmauksessa osa katualueesta on muutettu virkistysalueeksi.
Anna-Maija Wikström, Imatran seudun ympäristötoimesta, kertoi radan läheisyydessä olevan harvinainen idänkeulankärjen esiintymä. Se on sovittu
siirrettäväksi toisaalle.
Viranomaisneuvottelua käydessä ei ollut vielä tietoa Luumäki – Imatra ratahankkeen ratasuunnittelun käynnistymisen ajankohdasta. Liikenneviraston edustaja Maija Salonen kertoi ratasuunnittelun aloittamisen riippuvan
rahoituksen saamisesta. Pohdinnassa oli, että toteutetaanko rataosuus koko matkalla kaksoisraiteena vai parannetaanko rataosuutta pitkillä ohituskaistoilla ja siltoja leventämällä. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustaja
Tuija Stam on pyytänyt tarkentamaan tietoa siitä, kuinka paljon suunnitellut
meluesteet alentavat melua asuinalueella.
Alustavassa yleissuunnitelmassa/YVA:ssa on verrattu mm. Tuulikallion
meluvyöhykkeitä ilman melusuojausta ja suojauksen kanssa. Esitetyllä suojauksella melutasot alenevat valtioneuvoston ohjearvojen mukaisiksi.

Kuvat 17-18 Ote vuoden 2008 YVA -raportista
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920993

Ohjearvot ulkona:

Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei
saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22)
55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.
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Meluselvitysraportissa 20.6.2017 todetaan:
”Ratasuunnitelman mukaisten muutosten johdosta meluvyöhykkeet radan
välittömässä läheisyydessä kasvavat ennustetilanteessa paikoin noin 1-3
dB.” Melutilanteen muutoksen kompensoimiseksi ratasuunnitelma-alueelle
on esitetty meluesteitä.”
Imatran alueelle on esitetty 2 meluestettä, joiden yhteispituus on 840 metriä (kappaleen tiedoissa ei ole Mansikkakosken sillan ratasuunnitelmien
meluesteitä). Meluesteiden suunnittelun tavoitteena on ollut melulle altistuvien asukkaiden kokonaismäärän ja yöaikaisen yli 60 dB melutasoille altistuvien väheneminen kun tilannetta verrataan nykyiseen tilanteeseen.
Liikenneviraston mukaan oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla päästään
valtioneuvoston melutason ohjearvojen mukaisiin melutasoihin. Jos tämä ei
ole jo rakennetuilla alueilla kustannusten tai paikallisten olosuhteiden takia
mahdollista, tavoitteena on, ettei päivämelutaso ylitä 60 desibeliä eikä yömelutaso 55 desibeliä.

Kuvat 19-20. Ote vuoden 2017 meluselvityskartoista
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Kuva 21. Ote viranomaisneuvottelussa 12.6.2014 ja kuntalaisille 21.4.2016 esitellystä kaavaluonnoksesta.
Luumäki – Imatran tavaran ratasuunnittelu sekä ratahankkeeseen liittyvä
asemakaavoitus jatkui vuonna 2016. Viranomaisneuvottelussa esitellyn
kaavaluonnoksen aluerajauksiin ei ole tehty muutoksia. Päivitetyn kaavaluonnoksen esittelytilaisuus on järjestetty keväällä 2016.
3.2.5. Jatkosuunnittelu vuonna 2016
Rata-asemakaavoja (1013, 1014 ja 1015) ja ratahankeen yleissuunnitelmia on
esitelty tiedotus- ja esittelytilaisuudessa 21.4.2016, joka on järjestetty Imatran kaupungintalolla. Tilaisuudessa on ollut esillä 28.4.2014 päivätty asemakaavaluonnos 1014 ja 20.5.2014 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on tarkistettu 1.4.2016.
Kaavojen esittely- ja tiedotustilaisuudessa kaavaluonnoksiin on käynyt tutustumassa 23 kuntalaista. Keskustelua ovat aiheuttaneet radan melusuojaussuunnitelmat ja erityisesti Mansikkakosken uusi ratasilta. Saarankadun alueen asukkaita on mietityttänyt omistamiensa kiinteistöjen jälleenmyyntiarvo.
Kirjallisesti jätetyssä palautteessa on toivottu tietoa Joutsenonkadun ja rautatien väliin jäävien rakennusten lunastusaikataulusta.
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3.2.6. Lausunnot kaavaluonnoksesta
1.4.2016 päivätystä asemakaavaluonnoksesta on pyydetty palautetta sähkö- ja puhelinyhtiöiltä ja lausunnot Liikennevirastolta, Kaakkois-Suomen
ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan liitolta, Imatran Seudun Kehitysyhtiöltä,
Fingrid Oyj:ltä ja Gasum Oy:ltä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ottaa lausunnossaan 6.5.2016 kantaa pohjavesiin ja pilaantuneisiin maa-alueisiin, meluun, tonttinumerointiin sekä kaavoitusprosessiin ja vuorovaikutukseen.
Pohjavedet
Alue sijoittuu kokonaisuudessaan Korvenkanta A:n pohjavesialueelle (1.
luokka). Kaavaselostuksessa voi mainita, että pohjavesien suojelua koskeva
kaavamääräyksen perusteena on ympäristönsuojelulain (527/2014) pykälät
16§ (maaperän pilaamiskielto) ja 17§ (pohjaveden pilaamiskielto). Lisäksi
taustatietona voi mainita vesilain 3 luvun 2 §, joka ei varsinaisesti ole ”kieltopykälä”. Siinä käsitellään yleistä luvanvaraisuutta. Kaavamääräykseen
lainkohtia ei ole syytä kirjoittaa, koska säädöksillä on taipumus muuttua ja
asemakaavamääräys itsenään on velvoittava. Maaperän suojelu tulee myös
huomioida asemakaavamääräyksellä, koska maaperän pilaantuminen aiheuttaa riskin pohjaveden puhtaudelle. Asemakaavan yleismääräykseen
tulisi lisätä päämäärältään seuraavan kaltainen viesti: pohjavesialueelle ei

saa sijoittaa pohjaveden laatua tai määrää vaarantavaa toimintaa. Toimintaan ei saa liittyä maaperän pilaantumiseen liittyvää riskiä.
Pohjavesien suojelun kannalta on hyvä, että aiemmissa suunnittelussa
esiintynyt teollisuusaluevaraus on jätetty pois.
Suunnittelualueelle ei sijoitu maaperän tilan tietojärjestelmässä olevia kohteita.
Vastine:
Pohjaveden ja maaperän pilaamiskieltoa koskeva ehdotettu kaavamääräys
on lisätty asemakaavan yleismääräyksiin. Määräyksen perusteena käytetyt
ympäristönsuojelulain ja vesilain kohdat on mainittu kaavaselostuksessa.
Melu
Asemakaava-alueella tapahtuva maankäyttö eli junaliikenne tulee lisäämään ympäristömelua alueella. Esillä olevassa melun leviämistä kuvaavassa kartassa yöaikainen melu (>50 dB) ulottuu asuinalueille ja virkistysalueille. Asemakaavasta tulee käydä ilmi, miten melulle annetut ohjearvot on
otettu maankäytössä huomioon.
Asemakaavaselostuksesta tulee käydä ilmi myös kaava-alueen maankäytön vaikutukset myös kaavarajauksen ulkopuolisilta alueilta siinä laajuu-
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dessa, kuin muuttuva maankäyttö suunnittelualueella vaikutuksia aiheuttaa.
Asemakaavassa on esitetty ratkaisu, miten melun leviäminen estetään.
Kaavaluonnoksessa on esitetty meluaitavaraus ja määräys asuinpaikkoihin
kohdistuvasta meluntorjunnasta. Kaavassa on annettu määräys, miten tuleva asuinrakentaminen tulee toteuttaa. Asemakaava-alueella korttelissa 1 ja
2 ja kaava-alueen ulkopuolella on pysyvää asutusta melualueella. Kyseessä on merkittävissä määrin vanhaa asutusta ja rakennuskanta on jo toteutettu. Rakentamistavan ohjaus asemakaavalla on oikein, mutta sillä ei kyetä
välittömästi asemakaavan toteutuksesta seuraavaa meluongelmaa ratkaisemaan. Asemakaavasta ei käy ilmi, milloin kaksoisraiteen käyttöönoton
jälkeen melukysymys on ratkaistu.
Asemakaavaselostuksesta tai muusta valmisteluaineistosta ei käy ilmi riittävää kuvausta meluvaikutusten laajuudesta ja vaikutuksista.
Kaava-alueella sijaitsevien asuntojen ohjauksessa on otettava huomioon
myös autoliikenteen melu ja muut mahdolliset ympäristöhäiriöitä aiheuttavat tekijät.
Asemakaavassa maankäyttö tulee olla ratkaistu siten, että muuttuva
maankäyttö ei asemakaavaa toteutettaessa aiheuta melun ohjearvojen ylittymistä melulle herkälle maankäytölle. Jos junaliikenteen ja pysyvän asumiseen yhteensovittaminen edellyttää meluntorjuntarakenteiden tekemistä (esim. meluaidat), tulee meluntorjuntarakenteiden olla valmiit ennen
kaksoisraiteen käyttöönottoa.
Lähivirkistysalueet tulee osoittaa suojaviheralueina, jos ne tulevat jäämään
melualueille.
Vastine:
Asemakaavan luonnosvaiheen meluntorjuntaratkaisut perustuivat Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen alustavan yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä tehtyihin mallinnuksiin. Asemakaavojen jatkotyöskentelyssä meluntorjuntaratkaisut perustuvat Liikenneviraston
Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelman ratkaisuihin.
Kaava-alueen suurin meluhäiriö on rautatiemelu. Toinen merkittävä melunlähde on valtatie 6, joka on kuitenkin noin 600-800 metrin päässä suunnittelualueesta. Kaava-alueen ja valtatie 6:n välissä on runsaasti olemassa
olevaa rakennettua ympäristöä. Asemakaavalla mahdollistetaan meluntorjuntarakenteiden rakentaminen. Vuoden 2018 kaavakartan yleismääräyksissä on annettu määräyksiä meluntorjuntaa varten. Rautatiealueelle voi rakentaa melua torjuvia rakenteita kuten melukaiteen, -aidan ja/tai -vallin.
Alueelle on ELY-keskuksen lausunnon johdosta tehty 24 tunnin melumittaus, jonka meludatasta poistettiin ohi ajavien junien aiheuttama melu. Mittauksesta selviää, että taustamelu ilman junien vaikutusta on päivällä (klo
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7-22) 49 dB(A) ja yöllä (22-7) 43 dB(A). Lausunnossa mainituilla autoliikenteellä tai muilla mahdollisilla ympäristöhäiriötä aiheuttavilla tekijöillä ei siis
ole negatiivista vaikutusta alueen asumiseen eikä alueen muusta kuin junaliikenteestä aiheutuva melu ylitä valtioneuvoston päätöksen 993/92 vanhojen tai edes uusien alueiden meluohjearvoja.
Radan ja Saarankadun lähivirkistysalue (VL) on muutettu ELY-keskuksen
lausunnon mukaisesti alue suojaviheralueeksi (EV).
Kaavaprosessi ja vuorovaikutus
Asemakaavamuutos on tullut vireille jo 7.4.2010. Lausuntopyyntö asemakaavaluonnoksesta on tullut ELY-keskukselle 14.4.2016. Lausunto asemakaavan luonnoksesta toivottiin annettavan kaavan laatijalle 6.5.2016 mennessä.
Kaikille osallisille ja asiasta kiinnostuneille on järjestetty mahdollisuus tutustua asemakaavan valmisteluaineistoon torstaina 21. pnä huhtikuuta 2016
klo 13 – 17 Imatran kaupungintalolla.
Nähtävillä olevaan aineistoon liittyi osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS), asemakaavaluonnos ja poistuva kaava. Aineiston mukana ei ollut
asemakaavan selostusta tai sellaista valmisteluaineistoa, jonka avulla asemakaavaratkaisua, sen perusteita ja nähtävillä olevan maankäyttöratkaisun
vaikutuksia olisi voinut riittävästi arvioida. Myös lausuntopyynnön yhteydessä nettilinkki voi olla riittävä välitystapa lausuttavaan aineistoon.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa alueiden käytön suunnitteluun liittyvältä
vuorovaikutukselta edellytetään, että maankäyttösuunnitelman (asemakaavan) tullessa luonnoksena nähtäville, osallisilla on mahdollisuus tutustua aineistoon, joka on ollut ratkaisun perusteena. Luontevimmin se tapahtuu siten, että kaavaselostus on nähtävilläoloaineiston mukana. Sillä turvataan osallisten mahdollisuuksia ja oikeutta osallistua kaavan laadintaan sen
valmisteluvaiheessa.
Nykypäivän avointa vuorovaikutusta osallisten kanssa helpottaa, kun valmisteluaineisto on vaivattomasti löydettävissä myös netistä. Valmisteluaineiston on hyvä olla kaupungin nettisivuilla koko valmisteluprosessin ajan.
Tämän asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto on laitettu sähköisesti
nähtäville 14.4.2016. Toivottavasti valmisteluaineisto jää luettavaksi internettiin myös asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. Osallistumisja arviointisuunnitelmalle on erityisen tärkeää olla nähtävillä pysyvästi kaavaprosessin alusta ehdotusvaiheen alkuun.
Kun asemakaavaan liittyy merkittäviä ympäristövaikutuksia, voi nyt käytetty
asemakaavaluonnoksen kolmen viikon nähtävilläoloaika olla lyhyehkö. Ehkä 30 vuorokautta voisi olla tämän kaltaisissa asiakysymyksissä sopivampi
nähtävilläoloaika.
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää lausuttavaksi saapunutta valmisteluaineista puutteellisena, jotta asemakaavan lähtökohdista ja sen vaikutuksista
olisi voinut luoda kattavan arvion.
MRL 1 §, 5 §, 9 §, 62 §, MRA 30 §
Vastine:
Virallinen lausuntopyyntö asemakaavaluonnoksesta lähetettiin ELYkeskukselle 13.4.2016. Kuitenkin jo tätä ennen kaksoisraidetta koskevia kaavaluonnoksia on työstetty yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
kanssa kysymällä kaavaluonnoksista palautetta sekä käymällä kaavaluonnosten sisältöä läpi viranomaisneuvottelussa (12.6.2014). Viranomaisneuvottelussa oli mukana mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Liikenneviraston edustajat. Imatran kaupungin kaavoituksessa tapana on, että kaavan
luonnosvaiheen materiaalit ovat yleisesti nähtävillä Imatran kaupungin internet-sivuilla. Yleisesti palautteenantoa varten kerrotaan päivämäärät, jonka sisällä palautetta toivotaan. Suunnitteluaineistot kuitenkin pysyvät kaikkien saatavilla kaupungin internet-sivuilla kaavan ehdotusvaiheeseen asti,
jolloin materiaaleja tarvittaessa täydennetään ja tarkistetaan mahdollisilla
lisäselvityksillä ja muutoksilla. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuuden kuulutuksessa mainitaan ilman päättymispäivämäärää, että suunnitteluaineisto
on nähtävillä Imatran kaupungin internet-sivuilla. Kaavan luonnosaineisto
on myös saatavilla Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa ja mm. kaupungin internet-sivuilla on ilmoitettu kaavan suunnittelijan yhteystiedot, johon voi ottaa kysymysten herätessä yhteyttä.
Vireillekuulutettu kaavahanke yhdessä kaavaluonnoksen kanssa on ollut
esillä keväällä 2010 kaupungintalon ja internetin lisäksi myös pääkirjastossa. Aineisto oli esillä useamman kuukauden, jolloin kuntalaisilla on ollut hyvä mahdollisuus tutustua aineistoon. Ratahankkeeseen liittyvät kaavamuutokset ovat olleet esillä myös LUIMA-hankeen esittelytilaisuuksissa kaupungintalolla.
Asemakaavasuunnittelun ja ratasuunnittelun vaiheita on koottu selostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin, kts. liite 4,
Tontit
Tonttien numerot ovat unohtuneet kaavakartalta. Ohjeellinenkin tonttijaon
merkintä tulee kertoa myös asemakaavan merkkien selityksissä. Kaavasta
on tarkoitus tehdä erillinen tonttijakokartta, mutta koska tonttijako sisältyy
asemakaavaan, asemakaavakartalla osoitetaan tonttien numerot ja rajat.
Muut tonttijakoon liittyvät tiedot voidaan osoittaa erillisellä kartalla.
MRA 38 §.
Vastine:
Tonttijako muuttuu korttelissa 2, kun tonttien kokoa pienennettään. Sen
tonttijako laaditaan kaavan yhteydessä sitovana, lukuun ottamatta tonttia
numero 8. Tontilla numero 8 on voimassa oleva erillinen tonttijako. Kortte-

26 / 50

lissa 1 tonttijako on sitova. mutta se on laadittu erillisenä tonttijakona, ei
asemakaavan yhteydessä (MRL 78 §). Kaavan yleismääräyksissä ja nimiössä
todettu sitovan tonttijaon sekä erillisenä laadittavan tonttijaon piiriin kuuluvat korttelit.
Liikennevirasto ottaa kantaa lausunnossaan 20.5.2016 kaavaluonnokseen
ratasuunnittelun osalta. Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu nykyisen
radan etelä- ja pohjoispuolelle rautatiealueelle uusi melueste Luumäki –
Imatra -yleissuunnitelman perusteella. Lisäksi kaavaluonnoksessa on määrätty, että radan viereisten pientalojen piha-alueilla keskimelutaso ei saa
ylittää päivällä 55 dBA ja eikä yöllä 50 dBA. Yleissuunnitelman mukaisia
melunsuojauksia ei voi käyttää suoraan asemakaavoituksen lähtötietoina.
Ratasuunnitelman laadinnan yhteydessä ratkaistaan ja suunnitellaan hankkeessa toteutettava melunsuojaus, joka voi poiketa yleissuunnitelmassa
esitetyistä ratkaisuista. Meluesteinen toteuttamisen lisäksi mahdollisena
vaihtoehtoisena toimenpiteenä on melun kannalta ongelmallisten kiinteistöjen lunastaminen. Ratasuunnitelmasta poikkeava asemakaava voi hidastuttaa suunnitelman hallinnollista käsittelyä. Asemakaavaluonnoksessa nykyistä rautatiealuetta on laajennettu kaksoisraiteen tarpeita varten yleissuunnitelman perusteella. Muun muassa radan ja Santamäenkadun välissä
on nykyisten asuinrakennusten alueita osoitettu rautatiealueeksi. Luumäki
– Imatra -hankkeen tarvitsema rautatiealueen laajuus ratkaistaan tarkasti
vasta ratasuunnitelmassa. Ratasuunnitelman laadinta on vasta käynnistymässä, joten Liikennevirasto ei pysty ottamaan kantaa rautatiealueen rajauksiin tässä vaiheessa. Rautatiealueen laajuus tulee tarkistaa asemakaavaan siinä vaiheessa, kun se on saatu lopullisesti ratasuunnitelmassa ratkaistuksi.
Liikennevirasto muistuttaa, että ratasuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin
asemakaavaa (RataL 10 §). Asemakaavan kaavaehdotusta tulee tämän takia
valmistella tiiviisti ratasuunnitelman laadinnan kanssa ratkaisuja yhteensovittaen. Asemakaava tulee viedä ehdotusvaiheeseen, vasta kun ratasuunnitelmassa on ratkaistu mm. meluntorjuntaratkaisut ja rautatien aluetarpeet.
Ratasuunnitelmasta poikkeava asemakaava voi hidastuttaa suunnitelman
hallinnollista käsittelyä. Ratasuunnitelman ja asemakaavojen yhteen sovittamisesta on tarpeen pitää Liikenneviraston ja Imatran kaupungin kanssa
yhteinen kokous. Myös meluesteiden kustannusjaosta on tarpeen neuvotella erikseen Liikenneviraston ja Imatran kaupungin kesken. Luumäki –
Imatra ratasuunnitelman projektipäällikkönä Liikennevirastossa toimii Liikennevirastossa projektipäällikkö Maija Salonen (p. 029 534 3841, Maija.Salonen@liikennevirasto.fi). Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen
ELY-keskus.
Vastine:
Kaavaluonnoksia ei viedä eteenpäin ennen ratasuunnittelun etenemistä ja
meluntorjunnan ja radan aluetarpeiden selkiytymistä. Kaavasuunnittelua
jatketaan yhteistyössä Liikenneviraston kanssa ja kaavan ehdotusvaiheessa
Liikennevirastolta pyydetään uusi lausunto.
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Etelä-Karjalan liitto toteaa lausunnossaan 9.5.2016, että Imatra-Luumäki rataverkon kehittäminen ja kaksoisraide ovat olleet vahvasti esille EteläKarjalan liiton edunvalvonnassa jo useamman vuoden ajan. Etelä-Karjalan
liitto pitää erittäin hyvänä ratahankkeen edistymistä ja Imatran kaupungin
aktiivisuutta sekä ripeyttä kaavoituksessa. Ratasuunnitelman hyväksyminen
ja rataverkon kehittäminen on koko Suomen etu. Etelä-Karjalan liitto pitää
tärkeänä myös sitä, että raideosuuden Imatra-Imatrankoski-raja ratasuunnittelu voidaan käynnistää heti tämän suunnitteluvaiheen jälkeen ajantasaisten asemakaavojen tukemana. Etelä-Karjalan liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavoihin ja asemakaavojen muutoksiin.
Fingrid Oyj toteaa lausunnossaan 3.5.2016, että asemakaava-alueelle sijoittuu Fingridin 2x110 kV voimajohto Imatra-Konkapelto ja ImatraTainionkoski. Voimajohtoja varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden
supistus 58 metriä leveälle alueelle. Voimajohdon raivattava johtoalue
muodostuu 26 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta
osoittava rakennusraja 15 metrin etäisyydelle Fingridin 110 kV voimajohdon
keskilinjasta. Asemakaavoituksessa on yleensä suositeltavaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen osana käytetään koko voimajohtoalueen leveyttä. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin merkitä nykyisen rakennusrajoitusalueen mukaisesti eli 15 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjan
molemmin puolin (yhteensä 30 metriä). Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa. Em. rakenteet tai laitteet eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä korkeita. Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia. radan rakenteiden ja meluntorjunnan toteutuksessa tulee ottaa huomioon voimajohto.
Tässä Fingridin asemakaavaa koskevassa lausunnossa ei voida ottaa kantaa radan tai liikennejärjestelyjen tekniseen ratkaisuun. Asiasta tulee pyytää
Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämälausunnossa esitetään ne
seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon.
Vastine:
Voimajohdot merkittiin asemakaavan vaara-alueen (va) merkinnällä.
Gasum Oy:llä ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta 1013.
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ei antanut kaavaluonnoksesta lausuntoa.
3.2.7. Jatkosuunnittelu vuonna 2017-2018
Kaavaluonnosta on tarkistettu vuonna 2016 saatujen lausuntojen ja palautteiden perusteella, 1.6.2017 pidetyn sidosryhmäpalaverin keskustelun ja
kaupunkikehittämislautakunnan päätöksen 18.4.2017 § 39 pohjalta (Lausunto ELY-keskukselle maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä
asemakaava-alueilla).
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Rautatiealueen rajausta on tarkistettu vastamaan ratasuunnitelmassa esitettyä aluerajausta.
Joutsenonkatu jätetään kaavoittamatta perustuen kaupungin KaakkoisSuomen ELY-keskukselle antamaan lausuntoon Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla
(KAKELA 39 § 18.4.2017). Tieosuus palvelee kahden kunnan välistä seutuliikennettä valtakunnallisesti merkittävällä Ukonniemi-Rauha matkailualueella. Valtatietä kuuden muuttaminen moottoriliikennetieksi edellyttää yhtenäistä rinnakkaistietä hitaille ajoneuvoille. Tieosuus on yksi osa rinnakkaistietä ja lähtökohtaisesti Imatran kaupungin kanta on se, että kuntien väliset
tieyhteydet tulee säilyttää valtiolla etenkin silloin, kun niillä on selvästi laajempi merkitys muun kuin paikallisen liikenteen välittäjänä.
Kaava-alueeseen on otettu mukaan Joutsenonkadun ja Saarankadun välinen osuus Juuliankatua. Katuverkosto on toteutunut vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, joten asemakaava päivitetään vastamaan toteutunutta
tilannetta.
Radan puoleiset Saarankadun kortteleiden käyttötarkoitusta on tarkistettu.
Saarankadun korttelit 1 ja 2 pääkäyttötarkoitus säilyy voimassa olevan
asemakaavan mukaisesti TY-kortteleina. Kortteleiden kaavamääräystä on
päivitetty ja kiinteistöille sallitaan yksi asunto teollisuustoimintaan liittyen.
Ratasuunnitelmassa ei ole osoitettu melusuojausta kyseisten kortteleiden
kohdalle. Alueen melutasot ennustetilanteessa vuonna 2035 ja nykytilanteessa ylittävät valtioneuvoston asettamat yöajan ohjearvot vanhoille
asuinalueille, jonka vuoksi alue ei sovellu asuinalueeksi. Korttelin 2 tontteihin on tehty muutoksia suojaviheralueen leventämiseksi. Suojaviheralueen
leventäminen rautatien ja korttelin välissä mahdollistaa meluvallin rakentamisen lieventämään Saarankadun asuinalueen meluhaittoja.
Kortteleiden 1 ja 2 kiinteistöjen omistajille on järjestetty tiedotustilaisuus
Imatran kaupungintalolla 6.2.2018, jossa käydään läpi muuttunut tilanne.
Kiinteistöjen omistajille on lähetetty kutsukirjeet tilaisuuteen 24.1.2018.
Imatran ratakaavoja käsitellään yleiskaavan viranomaisneuvottelujen yhteydessä 14.3.2018 ja 15.3.2018.
Tarkistettu asemakaavamuutos asetetaan yleisesti nähtäville maalishuhtikuussa 2018 ja ehdotusvaiheen lausunnot pyydetään viranomaisilta
sekä Imatran seudun ympäristölautakunnalta ja rakennusvalvontajaostolta.
3.2.8. Nähtävilläolo (MRL 65 §, 27 §, 32 §)
Kaavaehdotus on nähtävillä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.krs)
vähintään 30 päivää; kuulutus kaupungin virallisessa kuulutuslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä kirjeitse tiedoksi ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajille.
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Mahdollinen muistutus kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi
3.2.9. Hyväksyminen (MRL 52 §)
Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tieto hyväksymisestä lähetetään
niille, jotka ovat kirjallisesti sitä pyytäneet (MRL 67 §).
Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen
hallinto-oikeudelle osoitteella:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744
70101 Kuopio
3.3. Asemakaavan tavoitteet
Kaavasuunnittelun tavoitteena on osaltaan luoda edellytykset valtakunnallisesti tärkeän rataverkon kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle.
Radan verkoston kehittämisellä turvataan teollisuuden tavarakuljetusten
sujuvuus ja sitä kautta parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
itäisen Suomen alueella.
Kaavasuunnitelman pääpaino on ollut rautatiealueen rajausten määrittelyssä. Tavoitteena on määritellä myös rautatietä ympäröivien alueiden maankäyttö ja tarkastella alueita melukysymyksiin liittyen.
Uusi raide on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen raiteen pohjoispuolelle.
Kaavamuutos on käynnistynyt Imatran kaupungin ja Liikenneviraston välisten neuvottelujen ja Luumäki-Imatra-kaksoisraide-hankkeen yleissuunnitelman pohjalta.
3.3.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen
pääosin maakunta- ja yleiskaavojen ohjausvaikutuksen kautta. Imatraa koskevat periaatteelliset ja myös tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeiset ratkaisut on tehty jo maakunta- ja yleiskaavoissa. Asemakaavamuutos
noudattaa voimassa olevia yleiskaavoja, lukuun ottamatta Saarankadun
varren korttelien käyttötarkoitusta.
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on hyväksytty valtioneuvostossa 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston
vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
-

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Täydennys 10.7.2018 (viite: ELYn lausunto 11.6.2018)

”Terveellinen ja turvallinen elinympäristö on tavoitteena ehkäistä melusta,
tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.” Kaava luo pohjan toteuttaa rakentaminen siten, että se toteuttaa valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta meluhaittojen vähentämisen osalta.
4. ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1. Kaavan perustelut ja rakenne
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset rataverkon kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Rautatiealueen rajoja
on muutettu vastaamaan kaksoisraiteen tarpeita.
Asemakaava ja asemakaavan muutos käsittää rautatiealueen ja katualueiden lisäksi korttelialuetta ja suojaviheralueita. Kaava-alueen pinta-ala on
17,04 ha, josta korttelialuetta on 2,96 ha.
Kaava-alueen rakennusoikeus on yhteensä 11849 k-m2. Rakennusoikeus
vähenee 1012 k-m2 verrattuna poistuvan kaavan mukaiseen rakennusoikeuteen, 12861 k-m2. Rakennusoikeuden muutos johtuu tonttien pintaalamuutoksista korttelissa 2. Asemakaavoitettu alue laajenee 1,88 hehtaarilla, koska rautatiealueen pohjoisosan kiinteistöt ovat olleet ilman asemakaavaa.
Kaupunginosien rajoja on määritelty uudelleen. Tuulikallion ja Korvenkannan välinen raja on sijoitettu uudelleen rajatun rautatiealueen pohjoispuolelle jatkuen Korvenkannantien länsipuolella pohjoiseen.
Rautatiealue
Rautatiealue (LR) on rajattu ratasuunnitelmien, voimassa olevan asemakaavan ja Liikenneviraston ja Imatran kaupungin välisten keskustelujen pohjalta. Rautatiealueelle on merkitty vaara-alue (va) radan ylittävällä 110 kV voimajohdolle sekä vesihuollon johtovarauksia. Korvenkannantien kohdalla
rautatien alikulku on merkitty eritasoristeykseksi (e). Eritasoristeyksen viereen on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti (ur), sillä radan ali kulkee latureitti
Ukonniemen laduilta Paajalan laduille.
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Asemakaavassa ei ole rautatiealueelle merkitty melunsuojausta, koska meluntorjuntaratkaisuja ei ole esitetty ratasuunnitelmassa. Sen sijaan yleismääräyksiin on kirjattu: ”Rautatiealueelle (LR) voi sijoittaa liikennemelua torjuvia rakenteita, kuten melukaiteen, -aidan ja/tai –vallin. Melusuojaus tulee
toteuttaa samaan aikaan kaksoisraiteen rakentamisen kanssa.” Näin ollen
kaava mahdollistaa meluntorjunnan toteuttamisen myös sellaisiin kohtiin,
mitä ei ole ratasuunnitelmassa esitetty.
Ratalain (2007/110, 37 §) mukaan radanpitäjällä on rautatieliikenteen turvallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai rajoittaa kasvillisuuden korkeutta. Suoja-alueella ei saa pitää sellaista rakennusta, varastoa, aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa rautatieliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa
radanpidolle. Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä
syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi. Suoja-alue koskee
myös asemakaavan mukaisen rautatiealueen ulkopuolisia alueita. Rautatien suoja-alue on merkitty asemakaavaan (ras) ja yleismääräyksissä on tarkennus suoja-alueen merkityksestä.
Korttelialueet
Rautatiehen rajoittuvat korttelit 1 ja 2 on merkitty teollisuusrakennusten
korttelialueeksi, jolla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-7). Korttelialueelle saa sijoittaa teollisuustoimintaan liittyvien
rakennusten lisäksi yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Alueelle
sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle. Kaavan
mukaiselle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona
klo 7.00-22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB LAeq eikä yöohjearvoa klo 22.00-7.00 45 dB Laeq. Rakennusoikeus teollisuuskortteleille on
määritelty tehokkuusluvulla e=0,40. Alueen rakennusoikeus on yhteensä
11849 k-m2.
Käyttötarkoitukseen on päädytty, koska liikenteestä aiheutuva melu ylittää
valtioneuvoston asettamat ohjearvot vanhoille asuinalueille. LuumäkiImatra tavara ratasuunnitelmassa ei ole kyseiseen kohtaan osoitettu meluntorjuntaratkaisuja. Suojaviheralue jää paikoitellen kapeaksi, jolloin meluntorjunnan toteuttaminen esimerkiksi ylijäämämassojen avulla on mahdotonta. Korttelin 2 tonttien 17-20 kokoa pienennetty leveämmän suojaviheralueen saamiseksi. Tällöin näiden tonttien kohdalle on mahdollista toteuttaa meluvalli. Meluvallilla on melua vähentävä vaikutus Saarankadun
eteläpuolen asuinalueelle.
Rautatien suoja-alue kulkee osittain tonttien läpi. Rautatien suoja-alueelle
ja istutettavaksi merkityille tontin osille jää asuin- ja talousrakennuksia. Kyseiset rakennukset voivat alueella olla niin kauan kuin ne pysyvät kunnossa. Uudisrakentaminen tulee sen sijaan sijoittaa rakennusalalle eikä tonteille voi rakentaa pelkästään omakotitaloa. Kaavamääräys sallii teollisuustoiminnan kannalta välttämättömän asunnon rakentamisen. Asunto tulee sijoittaa Saarankadun puoleiselle sivulle, jolloin liikennemeluhaitta on mah-
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dollisimman pieni. Uudisrakennukset tulee sijoittaa tonteille niin, että ne
toimivat mahdollisimman hyvin melua torjuvina rakenteina asuinalueelle
päin. Tonteilla olevan asunnon oleskelupihasta tulee suojata vähintään 30
m2 suuruinen alue liikennemelua vastaan melua torjuvilla rakenteille ja
kasvillisuudella. Näillä keinoilla parannetaan asumisviihtyvyyttä ja vähennetään melusta aiheutuvaa haittaa.
Kortteleiden rakennusoikeus määritellään tehokkuusluvulla e=0,40, mikä
on sama kuin poistuvassa kaavassa. Korttelissa 1 rakennusoikeus on yhteensä 5728 k-m2 ja korttelissa 2 yhteensä 6121 k-m2.
Teollisuustontit sijaitsevat pohjavesialueella, joten tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa pohjaveden tai maaperän pilaantumista.
Tonttien 15 ja 16 rajalla on johtovaraus Imatran kaupungin vesijohdon takia.
Katualueet
Kaava-alueeseen kuuluu osa Juulian- ja Saarankadusta, osa Korvenkannantiestä (radan alittava osa) sekä osa Asemäentiestä (voimassa olevassa
kaavassa osa kadusta on nimellä Asomäentie). Juuliankadun ja Joutsenonkadun risteys on toteutettu vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jossa
Juuliankadun ja Saarankadun välinen osuus on jalankululle ja pyöräilylle
varattu katu. Ajoneuvoliikenteen salliminen on kuitenkin tarpeen, sillä Korvenkantaan, Valtatien 6 läheisyyteen on kaavoitettu tilaa vievää kauppaa.
Joutsenonkatua käytetään yhdystienä Rauhan ja Imatran välillä, jolloin
asiakasvirtaa voidaan ohjata Joutsenonkadulta Juuliankadun kautta Korvenkantaan.
Asemäentiestä on otettu kaavaan mukaan ne osuudet, joissa on ollut tarpeen muuttaa katualueen leveyttä. Samalla Asomäentie -nimi muutetaan
Asemäentieksi, jotta katu on samanniminen koko pituudeltaan. Katualueen
leveydessä on huomioitu mahdollisuus kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen ajoradan viereen.
Suojaviheralueet
Suojaviheralueiksi (EV) on merkitty melualueilla olevat viheralueet teollisuuskortteleiden ja radan välisellä alueella sekä Piikadun ja Karhumäenkadun kulmauksessa. Yleismääräyksissä on tarkentavia määräyksiä suojaviheralueiden kasvillisuudesta. Saarankadun ja rautatien alueen välisellä
suojaviheralueelle on merkitty kaksi muuntamolle varattua alueen osaa
(et-2). Kyseessä ovat Imatran seudun sähkön puistomuuntamot.
Korvenkannan suuntaisesti kulkee Ukonniemen latureitistön ja Paajalan latureitin yhdistävä latu-ura. Se on merkitty kaavaan ohjeellisena ulkoilureittinä (ur). Ulkoilureittiin yhtyy myös Saarankadulta lähtevä ohjeellinen jalankulkureitti (pp). Reitti on nimetty Liudunpoluksi.
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Yleismääräykset
Radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa.
Istutettavaksi merkityille alueille saa järjestää kulkuyhteyden sekä sijoittaa
maanalaisia johtoja ja laitteita.
Istutettavaksi merkitty radan puoleinen osa tontista tulee istuttaa puilla ja
pensailla tiheäksi suoja-alueeksi. Puiden korkeus ei saa ylittää niiden etäisyyttä rataan. Istutuksia tehdessä tulee huomioida rautatien suoja-alueen
rajoitteet.
Koska kaava-alue on osittain 1-luokan pohjavesialuetta (pv-1), on yleismääräyksiin kirjattu pohjavettä ja maaperää koskevia suojelumääräyksiä. Alueiden käyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei pohjaveden pilaantumista tapahdu. Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa pohjaveden laatua tai määrää vaarantavaa toimintaa. Toimintaan ei saa liittyä maaperän pilaantumisen riskiä. Pohjavesien suojelua koskevien kaavamääräysten perusteena on
ympäristönsuojelulain (527/2014) 16§ (maaperän pilaamiskielto) ja 17§ (pohjaveden pilaamiskielto). Lisäksi vesitaloushankkeiden luvanvaraisuutta käsittelee vesilain 3. luvun 2§.
Asemakaava-alueella radan läheisyydessä saattaa esiintyä sellaista rautatieliikenteestä aiheutuvaa tärinää, joka voi heikentää asumisviihtyvyyttä.
Mahdollinen tärinä tulee ottaa huomioon rakennusten ja rakenteiden suunnittelussa.
Radan puoleiset rakennukset ja rakenteet tulee sijoittaa ja toteuttaa siten,
että ne ovat asuinaluetta kohtaan meluesteitä. TY-kortteleissa sallittu
asunto tulee sijoittaa Saarankadun puoleiseen rakennuksen osaan. Asuntoon liittyvästä piha-/oleskelualueesta tulee suojata vähintään 30 m2 suuruinen alue liikennemelua vastaan melua torjuvilla rakenteilla ja kasvillisuudella.
Suojaviheralueen (EV) kasvillisuus tulee olla puustoltaan mahdollisimman
tiheä ja monikerroksinen, huomioiden rautatien suoja-alueen sekä sähkölinjan alueen rajoitukset kasvillisuudenkorkeudesta. Suojaviheralueelle voi
ylijäämämassoja hyödyntäen rakentaa meluvalleja suojaamaan melulle
herkkiä alueita.
Rautatien suoja-alueella rautatienpitäjällä on tie- tai rautatieliikenteen turvallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai rajoittaa kasvillisuuden korkeutta. Suoja-alueella ei saa pitää sellaista rakennusta, varastoa, aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka
käytöstä voi aiheutua vaaraa tie- tai rautatieliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa radanpidolle.
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Rautatiealueelle voi sijoittaa liikennemelua torjuvia rakenteita kuten melukaiteen, -aidan ja/tai -vallin. Melusuojaus tulee toteuttaa samaan aikaan
kaksoisraiteen rakentamisen kanssa.
Autopaikkoja on varattava 2 ap/ asunto ja 1 ap/60 m2 yritystoiminnan kerrosalaa kohti.
4.2. Tonttijako
Korttelin 2 tonteilla 15-20 on sitova tonttijako. Korttelissa 1 sekä korttelin 2
tontilla 8 on erillinen sitova tonttijako.
4.3. Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset
Asemakaavaratkaisun vaikutuksia arvioidaan valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin peilaten. Ratahankkeeseen liittyviä, Liikenneviraston teettämiä vaikutusselvityksiä ja suunnitteluaineistoa on käytetty hyväksi vaikutuksia arvioitaessa. Erillisiä vaikutusselvityksiä ei ole tehty.
4.3.1. Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
-

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja
niiden toteuttamista on edistettävä kuntien kaavoituksessa.
Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen yleissuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyen vaikutuksia on arvioitu vuonna 2008 ja
meluvaikutuksia on arvioitu uudelleen Liikenneviraston laatimassa hankearvioinnissa vuonna 2015 ja ratasuunnitelman yhteydessä 2017. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) on käyty läpi hankkeen merkittävimmät vaikutukset liittyen liikenteeseen, aluerakenteeseen
ja aluetalouteen, maankäyttöön ja kaavoitukseen, ihmisten elinoloihin ja
viihtyvyyteen, meluun, tärinään, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, luonnonvaroihin, pinta- ja pohjavesiin, maa-alueiden pilaantumisriskeihin sekä
ilmastoon ja päästöihin.
Kaksoisraiteen rakentaminen tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötarkoituksia, joissa on esitetty raideliikenteen toimintaedellytysten kehittämistä.
Kaksoisraiteen toteuttaminen parantaa ympäristöä vähän kuormittaviin liikennemuotoihin lukeutuvan raideliikenteen ja joukkoliikenteen käyttöedellytyksiä sekä tukee kestävän kehityksen mukaisen yhdyskuntarakenteen
kehittymistä. Itä-Suomen liikenneyhteydet paranevat ja maakunnan houkuttelevuus kasvaa kaksoisraiteen myötä. Kaksoisraiteen rakentamisella ei
ole vähentävää vaikutusta ilmastonmuutokseen, mutta se vähentää hiilidi-
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oksidipäästöjä. (Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen alustava yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA), Sito oy, 2008.)
Toimiva aluerakenne

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä
elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista
hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä
edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen
kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen
perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. (VAT:t
kohta 4.2)
Karjalan rata yhdistää pääkaupunkiseudun ja Suomen itäiset maakunnat.
Rataosuuden kehittäminen on osa itäisen Suomen raideliikenteen kehittämistä. Ratahanke tukee toimivaa aluerakennetta koko Etelä-Karjalan maakunnan alueella.
Rautatieliikenteen toimintaedellytysten parantaminen vaikuttaa yritysten
toimintaedellytyksiin ja elinkeinoelämään sekä parantaa radan palvelutasoa myös henkilöliikenteen osalta. Kaavan mahdollistama kaksoisraiteen
rakentaminen lisää olennaisesti radan välityskykyä ja toimivuutta. Radan
perusparantaminen ja kaksoisraiteen rakentaminen lisäävät elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintamahdollisuuksia. Nopeammat yhteydet ja
mahdollisuus raskaampien kuljetusten käyttöön vähentävät teollisuuden
kustannuksia ja parantavat sen kilpailukykyä. Kaksoisraide osoitetaan nykyisen raiteen viereen, eikä merkittäviä uusia aluevarauksia ole tarpeen
tehdä.
Asemakaavalla toteutetaan tätä kehitystä.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. VAT:t kohta 4.3.
Kaksoisraiteen rakentaminen parantaa ympäristöä vähän kuormittaviin liikennemuotoihin lukeutuvan raideliikenteen sekä joukkoliikenteen käyttöedellytyksiä. Hanke tukee myös liikennejärjestelmän ja alueidenkäytön yhteensovittamista sekä henkilöautoliikenteen tarpeen vähentämistä.
•

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Kaava-alueen elinympäristön laatua eniten heikentävä tekijä on melu ja tärinä. Ratahankkeella on vaikutusta lähimpänä rataa asuvien ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Saaranka-
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dun varren pientalojen asukkaisiin radan eteläpuolella. Tuulikallion pientaloalueen asukkaat kokevat melutasojen olevan jo nykyisessä tilanteessa
häiritseviä. Tuulikallion kohdalla on kaksi maamassoista tehtyä meluvallia,
jotka eivät kuitenkaan suojaa koko aluetta.
Ratasuunnitelmassa ei alueiden kohdalle ole osoitettu melusuojausta.
Asemakaavan yleismääräyksissä on annettu määräyksiä meluntorjuntaa
varten. Rautatiealueelle voi rakentaa melua torjuvia rakenteita kuten melukaiteen, -aidan ja/tai –vallin. Melusuojaus tulee toteuttaa samaan aikaan
kaksoisraiteen rakentamisen kanssa.
Melun haittavaikutuksia on pyritty lieventämään myös merkitsemällä radan
ja korttelialueen väliset alueet suojaviheralueeksi. Rataa lähimmät Saarankadun korttelit ovat merkitty ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Korttelien rakentuessa uudet rakennukset toimivat melua vaimentavina rakenteina Saarankadun asuinalueelle
päin.
Tärinälle alttiita alueita havaittiin vuonna 2009 tehdyssä selvityksessä
Luumäki –Imatra ratavälillä yhteensä noin 14 kilometrin matkalla. Näistä yksi 900 metriä pitkä alue sijaitsee Imatralla Korvenkannassa. (Kaksoisraide

Luumäki-Imatra, Yleissuunnittelun tärinäselvitys ja värähtelyanalyysi,
9.11.2009.)

Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992)
meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi.
Suomessa alue määritellään melualueeksi, jos melutaso ylittää ulkona melun päiväohjearvon 55 dB (klo 07-22) tai yöohjearvon 50 dB (klo 22-07). Altistumista 55 dB ylittävällä liikennemelulle pidetään haitallisena.

Nykytilanteessa raideliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot ylittävät valtioneuvoston päätöksen päivä- ja yöaikaiset osalla Tuulikallion asuinalueen
kiinteistöillä.
Meluhaitat ilmenevät useimmiten unihäiriöinä, sekä lepoon, keskittymiseen
ja oppimiseen liittyvinä vaikeutumisena. Melu vähentää ja heikentää
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elinympäristön viihtyisyyttä ja laatua erityisesti asumiseen käytettävillä alueilla, sekä loma- ja virkistysalueilla.
Melulle altistuvien määrää on pyritty Luumäki-Imatra ratasuunnitelmassa
vähentämään nykyisestä. Ratasuunnitelmassa Imatran kaupungin alueelle
on osoitettu meluntorjuntaa siten, että melulle altistuvien määrä ei nouse
nykytilanteesta. Meluntorjuntaa on tutkittu ratasuunnitelmassa kokonaisuutena. Erityisesti korkeimpien melutasojen (60-70 dBA) altistujamäärää on
ratasuunnitelman meluntorjunnalla pyritty pienentämään. Ratasuunnitelman meluntorjunnan johdosta rautatien melutilanne parantuu osalla radan
varren alueista nykyisestä.
Kaupunginhallitus § 353 18.12.2017; poimintoja päätösesityksestä:

Ratasuunnitelman meluselvityksen ja siihen perustuvan meluntorjunnan
tavoitteenasettelu ei ole Valtioneuvoston meluohjearvoista antaman päätöksen (Vnp 993/1992) mukainen. Melunsuojauksen periaatteena tulee olla, että kukaan ei jää melun ohjearvon ylittävälle alueelle ja altistu terveyshaittaa aiheuttavalle melutasolle. Asianmukainen melusuojaus tulee nähdä
kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvänä tekijänä. Imatran kaupungin lähtökohtainen kanta on, että Liikenneviraston tulee toteuttaa vaadittavat melusuojaukset siten, että melusuojauksessa on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä ja meluntorjuntalakia.
Täydennys 10.7.2018 (viite: ELYn lausunto 11.6.2018)
Asemakaavalla pyritään siihen, että ratahankkeen toteutuksessa noudatetaan Vnp 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja.
Asemakaavassa on rautatiealueelle merkitty melunsuojausmerkinnät ratasuunnitelmassa esitettyihin paikkoihin. Kaava kuitenkin mahdollistaa meluntorjunnan toteuttamisen myös sellaisiin kohtiin, mitä ei ole ratasuunnitelmassa esitetty. Kaupunki selvittää melusuojausten lisärakentamista ylijäämämassoilla.
Imatran kaupunki katsoo, että erillisiä meluselvityksiä ei ole tarkoituksen
mukaista tehdä.
•

Rakentamisaikaiset vaikutukset

Radan rakentamisen aikana vaikutuksen riippuvat rakennustöiden laajuudesta ja kestosta. Rakentamisen aikainen melu, tärinä, pöly ja työmaaliikenne voivat heikentää asuin- ja elinympäristöjen viihtyisyyttä tilapäisesti.
(YVA, 2008.)
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
VAT:n kohtaan 4.4 on kirjattu mm.: Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen

kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä ja luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuu-
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rimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytössä on
otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat
vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.
Kaavamuutoksen kohteena oleva rata sijoittuu melko vajaasti rakennetulle
taajama-alueelle. Alueella ei ole merkittäviä kulttuuri- ja luontoympäristöjä,
lukuun ottamatta kaava-alueen pohjoispuolella olevaa Tainionkosken hautausmaata ja suojeltua siunauskappelia.
Alueen virkistyskäyttö on turvattu säilyttämällä nykyisin käytössä oleva ulkoilureitti. Radan viereisiä virkistysalueita on merkitty suojaviheralueiksi.
Käytännössä radan välittömässä läheisyydessä olevilla virkistysalueilla ei
ole virkistysarvoa, vaan ne toimivat jo tällä hetkellä lähinnä suoja-alueina
rakennettujen alueiden ja radan välissä.
Radan suoja-alueet vaikuttavat kasvillisuuteen ja rakentamiseen. Rautatien
suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai
laajenneta enintään 50 metriksi. Radanpitäjällä on tie- tai rautatieliikenteen
turvallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai
rajoittaa kasvillisuuden korkeutta. Suoja-alueella ei saa pitää sellaista rakennusta, varastoa, aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai
jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa tie- tai rautatieliikenteen turvallisuudelle
taikka haittaa radanpidolle. Rakentamisrajoitus koskee käytännössä uutta
rakentamista.
Suunnittelualueelta ei myöskään tunneta muinaismuistolain (295/1963)
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joten kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön.
Kaava-alue sijoittuu pohjavesialueelle. Pohjavesien suojeluntarve on otettu
asemakaavassa huomioon pohjaveden ja maaperän pilaamiskieltoa koskevilla yleismääräyksillä.
Kaavahankkeella ei vaikuta merkittävästi kaupunkikuvaan ja maisemaan.
Uusi raide sijoittuu välittömästi nykyisen viereen eikä sitä varten tarvitse
avata uutta ratakäytävää.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueiden käyttö sovitetaan
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yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä.
Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
VAT:t kohta 4.3.
Rataverkoston parantaminen lisää rautatiekuljetusten määrää. Kaksoisraiteen toteuttaminen ja rataosuuden kapasiteetin kasvu tulee siirtämään mm.
puutavarakuljetuksia ja muuta raskasta tavaraliikennettä maantieliikenteestä rautateille. Kaksoisraiteen rakentaminen parantaa rautatieliikenteen kilpailukykyä, kun matka-ajat lyhenevät ja tavarakuljetukset tehostuvat. Rata
on osa valtakunnan rajalle suuntautuvaa rautatietä, joten osaltaan se turvaa
Imatran rajanylityspaikan kehittämismahdollisuudet.
Liikenteelliset vaikutukset
•

Vaikutukset liikenneverkkoon

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta suunnittelualueen nykyiseen tieja katuverkkoon. Juuliankadun voimassa olevan kaavan pyöräily- ja jalankulkuyhteys on muutettu kaduksi nykytilan mukaan.
Rautatiealueelle ja sen välittömään läheisyyteen rakennetaan huoltotietä,
jotka palvelevat rakentamista ja radan huoltoa. Lähtökohtaisesti käytetään
nykyisiä väyliä. Uuden huoltotien rakentamisentarve on Tuulikallion asuntoalueen kohdalla, rakennetuista meluvalleista länteen.
•

Vaikutukset liikennemääriin, liikenteen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta tie- ja katuliikenteen liikennemääriin eikä liikenteen toimivuuteen suunnittelualueella tai sen läheisyydessä.
•

Vaikutukset rautatieliikenteeseen

Kaksoisraiteen rakentaminen mahdollistaa junaliikenteen lisääntymisen, junien nopeuksien nousun sekä akselipainojen kasvun.
Tavaraliikenne- ja henkilöliikennemuutokset vaikuttavat yritysten toimintaedellytyksiin ja elinkeinoelämään. Radan palvelutason parantaminen lisää
elinkeinoelämän ja teollisuuden mahdollisuuksia toimia radan vaikutusalueella nykyistä tehokkaammin. Nopeammat yhteydet ja mahdollisuus raskaampien kuljetusten käyttöön vähentävät teollisuuden kustannuksia ja
parantavat sen kilpailukykyä. Muiden kaupunkien ja työpaikkojen saavutettavuus paranee henkilöliikennemuutoksien ansiosta, mikä puolestaan vaikuttaa asukkaiden elinoloihin ja väestökehitykseen. (YVA, 2008.)
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4.3.2. Taloudelliset vaikutukset
Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelman kustannusarvio on 167.71 M€.
Lähde:
https://aineistot.liikennevirasto.fi/hankkeet/rata/luumaki_imatra_taravara_ras/A_selostusosa/LUI
MA_Kustannusarvio.pdf

I
m
Imatran kaupungin osuus melusuojauksen toteuttamisesta
Imatran kaupungin osuudeksi tulevista rakentamiskustannuksista (meluntorjunta) on ehdotettu 0,181 M€, joka on 25 % nykymeluntorjunnan kustannuksista.

Meluntorjuntaa on suunniteltu rakennettavaksi kolmeen kohteeseen:
Meluntorjunta-alue 8: Korvankanta (pl 321+150-321+465)
Meluntorjunta-alue 9: Sienimäki (pl 325+120-325+650)
Meluntorjunta-alue: Mansikkakosken ratasilta (pl 323+880-324+290)
Mikäli melusuojausta lisätään Imatran kaupunginhallituksen 18.12.2017 antaman lausunnon pohjalta, kustannukset tulevat kasvamaan.
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Liikenneviraston laatima ratasuunnitelma voidaan hyväksyä asemakaavan
tultua voimaan, jonka jälkeen alkaa rakennesuunnitteluvaihe. Kaksoisraiteen rakentaminen alkanee aikaisintaan syksyllä 2019.
Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 23.10.-21.11.2017. Suunnitelmaan kohdistuu muistutuksia.
Imatran kaupunki on antanut lausunnot Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelmasta (Kakela § 100 12.12.2017, KH § 353 18.12.2017)
Kaavan toteuttamiseen ja radan rakentamissuunnitteluun liittyen tulisi noudattaa Imatran kaupungin antamaa lausuntoa ja parantaa lähialueiden melunsuojausta. Asemakaava mahdollistaa meluntorjunnan. Tuulikallion alueella olemassa olevia valleja voitaneen jatkaa jonkin verran länteen päin,
jolloin meluhaittoja saataisiin pienemmäksi ns. Tinttikallion asuinalueella.
”Ratatoimituksen yhteydessä on mahdollista saada melukorvauksia, jos
melu on noussut entisestä tasosta. Korvausvaatimuksia voi esittää suoraan
toimitusinsinöörille tai hankkeen julkisissa kokouksissa. Ratahankkeissa lähetetään kutsukirjeet julkisiin kokouksiin heille, jotka asuvat korkeintaan 30
metrin etäisyydellä radasta. Muille julkisista kokouksista ilmoitetaan lehtikuulutuksella.” Sähköposti 19.2.2018 /Maanmittauslaitos, Terhi Nygård
Asemäentien katualueen leveys mahdollistaa kevyenliikenteen väylän rakentamisen.
Imatra 8.3.2018, täydennetty 10.7.2018
Kaavan laatija
Ulla Karjalainen

kaavoitusinsinööri
Jaana Huovinen
asemakaava-arkkitehti
Tiia Sillgren
kaavoitusinsinööri
Olli Ruokonen
kaavoitusinsinööri
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Liite 2.
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POISTUVAT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET:
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Otteet Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelman suunnitelmakartasta 15.5.2017

LIITE 4

https://aineistot.liikennevirasto.fi/hankkeet/rata/luumaki_imatra_taravara_ras/
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