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1. TIIVISTELMÄ 

  
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset rataver-
kon kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Rautatiealueen rajoja 
on muutettu vastaamaan kaksoisraiteen tarpeita. Kaavamuutosalue käsit-
tää pieneltä osalta myös rakennettavan Mansikkakosken uuden ratasillan 
aluetta. Nykyisen Mansikkakosken teräksisen ratasillan pohjoispuolelle ra-
kennetaan uusi kaksiraiteinen silta. 
 
Kaavasuunnittelun yhteydessä on selvitetty myös rautatiealueeseen rajoit-
tuvien alueiden maankäytön mahdollisuuksia. Asemakaavalla on tarkistettu 
keskusaseman ja ns. Sinisen talon kortteleiden asemakaavamääräyksiä. 
Keskusaseman kaavaratkaisun tavoitteena on luoda edellytykset korttelin 
toimintojen kehittämiselle mm. pysäköinnin osalta. 
 
Suunnittelun tavoitteena on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitäminen ja 
kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä ympäristöhaittojen 
vähentäminen.  
 
Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 12,3 hehtaaria. Alueen maanomis-
tajia ovat Imatran kaupunki, Liikennevirasto sekä yksityiset maanomistajat. 

 
2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 
2.1. Suunnitteluvaiheet 
 

Kaavasuunnittelua tehdään Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen ratasuunnitte-
luun liittyen. Liikennevirasto on laatinut vuonna 2010 yleissuunnitelman ra-
ta-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 kehittämishankkei-
siin ja hankkeen toteutus on suunniteltu alkavaksi seuraavalla hallituskau-
della. 
 
Radan varren asemakaavoitus on käynnistynyt kaksoisraiteen yleissuunni-
telmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyen vuosina 2009-
2010. Kuulutus kaavan vireilletulosta on julkaistu 7.4.2010, OAS ja asema-
kaavaluonnos 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 ase-
makaavojen rautatienalueiden rajauksia.  
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Liikennevirasto on laatinut hankearvioinnin ratahankkeen toteuttamisvaih-
toehdoista vuonna 2015. Hankearvioinnissa on esitetty hankkeen eri toteut-
tamisvaihtoehdot. Hankearvioinnissa hankevaihtoehtoja on vertailtu vertai-
luvaihtoehtoon ve0+ (parannettu nykytilanne) ja kevennetty hankevaih-
toehto ve0++. Hankevaihtoehtoja ovat ve1, ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, ve3A 
ja ve3B. Ratasuunnitelmavaiheeseen on päätynyt vaihtoehto, jossa kaksois-
raide toteutetaan välille Joutseno-Imatra. Hankearvioinnin yhteydessä on 
laadittu mm. päivitetyt arviot liikennemääristä ja päivitetyt melulaskennat. 
 
Kaksoisraiteen suunnittelu on edennyt ratasuunnitelmavaiheeseen vuoden 
2016 aikana. Ratasuunnitelmassa osoitetaan rautatien sijainti ja siihen kuu-
luvat rata-alueet. Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 23.10.-21.11.2017 väli-
sen ajan Imatran kaupungin asiakaspalvelupisteessä. Ratasuunnitelman 
nähtävilläoloaikana kuntalaiset jättivät kolme muistutusta ja Imatran kau-
punki antoi lausunnon ratasuunnitelmasta (KH 353 § 18.12.2017).  
 
Muistutuksiin ja KH:n lausuntoon liittyen ratakaavojen melusuojauksiin liit-
tyviä kaavamääräyksiä on muokattu siten, että kaavat mahdollistavat me-
lusuojausten 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. Kaava-
prosessi jatkuu siten, että tavoitteena on viedä ratakaavat valtuustonkäsit-
telyyn kesällä 2018. Radan rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syksyllä 
2019. 
 

2.2. Alueen yleiskuvaus 
 
Kaava-alue sijaitsee Mansikkalan, Ritikankosken ja Tuulikallion kaupungin-
osissa. Kaava-alue käsittää radanvarren alueen Karhumäenkadusta Vuok-
selle. Rautatie ja valtatie 6 vaikuttavat voimakkaasti maisemassa. Keskus-
asemalla on muun muassa virasto-, kahvila- ja terveydenhuollonpalveluita. 
Mansikkalassa on kaupallisten palveluiden lisäksi julkisia palveluita kuten 
kouluja, päiväkoti ja virastoja. 
 
Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 12.3 hehtaaria. Alueen maanomis-
tajia ovat Imatran kaupunki, Liikennevirasto sekä yksityiset maanomistajat. 
Kts. liite 5. 
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Kuva 1. Ortokuva suunnittelualueesta (Blom Kartta Oy 2016). 
 

2.3. Rakennettu ympäristö 
 
Kaava-alueen merkittävin rakennus on vuonna 1976 valmistunut kolmiker-
roksinen keskusasema, joka on Imatran matkakeskus. Siinä toimii rautatie-
liikenteen henkilöasema, taksiasema, linja-autoliikenteen paikallis- ja kau-
koliikenneasemat. Kaikki Imatran linja-autovuorot kulkevat keskusaseman 
kautta. Kiinteistössä on henkilöliikenteen lisäksi myös virasto- ja yritystiloja, 
kuten Kela, lääkäri- ja tutkimuspalveluita, pitseria ja kahvila. 
 
Lasse Ojosen Imatran rakennetun ympäristön kohteet –kirjassa vuodelta 
1994 (s. 55) todetaan, että kolmikerroksinen, tasakattoinen liikerakennus si-
jaitsee näkyvällä paikalla ja määrää laajasti ympäröivää miljöötä. Linja-auto- 
ja taksiasema ovat katutasossa pääsisäänkäynnin ulkopuolella ja rautatie-
laiturille kulku on kolmannesta kerroksesta.  Rakennuksen on suunnitellut 
Kauko Tiihonen 1976-1977. Rakennuksella on sekä rakennushistoriallista et-
tä maisemallista arvoa. Keskusaseman käytetty rakennusoikeus on 6308 k-
m2. 
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Kuva 2. Näkymä lännestä Keskusaseman suuntaan (Hannu Vallas 2009). 
 
Paikallisliikenteen ja kaukoliikenteen pysäkit sijoittuvat Vuoksen puoleiseen 
tontin osaan. Pysäköintipaikat jäävät keskusaseman ja Koskikadun väliselle 
alueelle. Linja-autojen varikkoalue on valtatiesillan alla. Taksiaseman lähei-
syydessä on polttoaineen jakelupiste, ns. kylmäasema. 
 
Keskusaseman pysäköintialueen keskellä on Ovako Oy:n Imatran kaupun-
gille lahjoittama vanha valssikoneisto vesialtaineen. Monumentti on paljas-
tettu vuonna 1976. 
 
Vuoksen rannalla sijaitsee ns. Asevelitalo, jota myös värityksensä mukaan 
kutsutaan ”Siniseksi taloksi”. Rakennus on valmistunut vuonna 1943 asema-
kahvilaksi. Rakennuksessa on funktionalismille ominaisia tyylipiirteitä, eten-
kin pohjoispäädyn ikkunaseinäjäsentelyssä (Imatran rakennetun ympäris-
tön kohteet, Ojonen, 1994, s. 53). Rakennus on merkitty suojeltavaksi raken-
nukseksi yleiskaavassa ”Kestävä Imatra 2020”, koska sillä on rakennushisto-
riallista arvoa. Rakennuksen kerrosala on vuonna 1983 laaditun peruskorja-
ussuunnitelman mukaan 336 k-m2. Tilavuus on noin 1010 m3. Nykyään ra-
kennuksen tiloissa kokoontuvat erilaiset yhdistykset. 
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Kuvat 3-4. ”Siniseksi taloksi” kutsuttu Asevelitalo (28.2.2018, UK) 
 
Rakennettu ympäristö käsittää myös rautatien ja katu- ja liikennealueita se-
kä kunnallistekniikan verkostoja. Vuoksen ylittävä Mansikkakosken vuonna 
1934 valmistunut ristikkorakenteinen rauta- ja maantiesilta sijoittuu osittain 
kaava-alueelle. Silta on yleiskaavassa ”Kestävä Imatra 2020” merkitty suo-
jeltavaksi kohteeksi. 
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Kuvat 5-6. Mansikkakosken ristikkorakenteinen rauta- ja maantiesilta 
(28.2.2018, UK)  
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Kuva 7. Ristikkosilta pian sen valmistumisen jälkeen vuonna 1934  
(Pauli Jyllivuoren kokoelma/Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto) 
 

2.4. Luonnonympäristö 
 

Varsinaista luonnontilaista ympäristöä suunnittelualueella on hyvin vähän. 
Luonnontilaiset mänty- ja koivuvaltaiset kaistat sijaitsevat katujen ja radan 
välisillä alueilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Näkymä idästä Keskusaseman suuntaan (Lentokuva Vallas Oy 
2011). 
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Kaava-alue rajoittuu Vuokseen, joka muodostaa olennaisen luonto- ja mai-
semaelementin Imatran kaupungin keskelle. Vuoksen varsi kaava-alueella 
on puistomaista: leikattua nurmipintaa ja kookkaita puistopuita sekä pen-
saita. ”Sinisen talon” edestä kulkee sorapintainen kevyen liikenteen väylä, 
joka jatkuu Vuoksen rantaa myötäillen Imatrankoskelle asti. 

 
2.4.1 Radon 

 
Kaava-alueella ei ole kirjattu korkeita radon -pitoisuuksia. Osa alueesta si-
joittuu kohonneen radontason alueelle (mittaustuloksista 1-9-% ylittää 400 
Bg/m3). 
 

2.4.2 Maaperä 
 
Kaava-alueen rakentamaton maaperä jakautuu kolmeen rakennettavuus-
luokkaan (Rakennusgeologinen aluejako, 25.10.1970). Suurin osa alueesta 
on rakennettavuusluokkaan III kuuluvaa hienorakeisten kitka- ja silttimaala-
jien aluetta, jossa vallitsevien siltin ja hienorakeisten moreenien ohella on 
paikoin ohuita alle puolen metrin savi-, lieju- tai turvekerroksia. Maapohjan 
kantavuus III-luokkaan kuuluvilla alueilla on yleensä hyvä, sen sijaan kaivet-
tavuus vaihtelee suuresti. 
 
Osa alueesta on karkearakeisten kitkamaalajien aluetta (rakennettavuus-
luokka II), jossa vallitsevien hiekan, soran ja karkearakeisten moreenien 
ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrin paksuisia ko-
heesiomaalaji- ja turvekerroksia. Luokkaan II kuuluvilla alueilla maaperä on 
enimmäkseen routimatonta, kantavaa ja yleensä kaivettavuudeltaan hyvää. 
Kaava-alueen pohjoiskärki on rakennettavuusluokkaan IV kuuluvaa kohee-
sio- ja kitkamaalajien aluetta, jossa säännötön hiekan, siltin ja saven sekä 
paikoin myös turpeen kerrosvaihtelu on mahdollinen tai todettu. 
 
Vuoksen rannan siltapaikalle on tehty pohjatutkimuksia yleissuunnitelman 
laatimisen aikana syksyllä 2009 sekä ratasuunnitelmaa laadittaessa kevääl-
lä 2016. Maaperä on siltapaikan länsipuolisella katualueella pinta-osaltaan 
hiekkaa ja rakennetun katualueen kerroksia. Hiekka/täyttökerroksen alla on 
tiivistä soraista hiekkamoreenia tai hiekkaista soramoreenia. Koskikadun 
länsipuolella maanpinta nousee aseman suuntaan samalla pintakerrokset 
muuttuvat tiiviiksi siltiksi. 

 
2.4.3 Melu 

 
Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointiin 
(YVA) liittyvässä v. 2008 valmistuneessa ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostuksessa on selvitetty meluhaittoja, meluntorjuntaa ja tärinää. Melu-
karttoja on päivitetty kaksoisraiteen ratasuunnittelun yhteydessä. Raidelii-
kenteen meluvaikutukset ja melun leviäminen ympäristöön on selvitetty 
nykytilanteessa ja kaksoisraiteen toteutuessa ennustetilanteessa vuonna 
2035. 
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Liikennevirasto on laatinut hankearvioinnin ratahankkeen toteuttamisvaih-
toehdoista vuonna 2015. Meluratkaisut perustuvat hankearvioinnissa esitet-
tyjen vaihtoehtojen ve0+ ja ve2A1 yhdistelmään. Hankearvioinnin vaihtoeh-
tojen mukaisesti on laadittu päivitetyt meluselvitykset, joissa on huomioitu 
valitun ratavaihtoehdon mukaiset liikennemäärät. Ratasuunnitteluvaiheessa 
melumallinnuksia on tarkennettu. 

 
Meluhaitat tulevat lisääntymään raideliikenteen kasvun myötä, mikäli me-
lusuojauksia ei toteuteta. Meluvaikutuksia voidaan vähentää toteuttamalla 
melusuojauksia sekä vaikuttamalla rautatieliikenteen ajankohtaan, kalus-
toon ja ajonopeuksiin. Meluntorjuntatoimenpiteinä käytetään yleensä me-
luaitaa, -kaidetta ja -vallia sekä kiskohiontaa ja -vaimentimia.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat 9-10.  Asemäentien varren pientalot (Stella Web / 28.2.2018/UK) 

https://www.imatra.fi/
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/ratasuunnitelmat
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/ratasuunnitelmat
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Kuva 11. Rautatiemelun nykytilanne päivällä klo 7-22 (WSP Finland Oy 2017)   

 

    

 
Kuva 12. Rautatiemelun nykytilanne yöllä klo 22-7 (WSP Finland Oy 2017)  
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Kuva 13. Ennustetilanne 2035 meluntorjunnalla klo 7-22 (WSP Finland Oy 
2017)  
 

  

 
Kuva 14. Ennustetilanne 2035 meluntorjunnalla klo 22-7 (WSP Finland Oy 
2017)  
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Nykytilanteessa radan varren tuntumassa melutaso on  55-65 dB. 
Asemäentien varressa, lähimpänä rataa olevat kiinteistöt ovat 50-60 dB 
melualueella. Keskusliikenneaseman lähiympäristön kiinteistöt ovat 55-65 
dB melualueella. 
 
Ratasuunnitelman meluselvityksen ennustetilanteessa vuonna 2035 ilman 
meluntorjuntaa radan lähimmät asuinrakennukset radan pohjoispuolella 
ovat päiväaikaan klo 7-22 60-50 dB(Laeq) alueella.  
 
Ratasuunnitelmassa melusuojausta kaava-alueelle on osoitettu Tainion-
koskentien sillalle sekä uudelle Mansikkakosken ratasillalle.  
 
Kooste lunastustarve/melukartoista 2008-2009  liitteenä 
(=virelletulovaiheen OAS:n liite). 
 

2.4.4 Tärinä 
 
Tärinä ympäristöhaittana on suuruudeltaan vaikeasti arvioitavassa, koska 
sen suuruuteen vaikuttavat monet tekijät. Tärinän rakennuksissa koetta-
vaan suuruuteen vaikuttavat tärinän syntyminen, leviäminen maassa sekä 
välittyminen rakennukseen ja sen vaikutukset rakennuksessa.  
 
Luumäki-Imatra -kaksoisraiteen yleissuunnitelman yhteydessä tehdyssä 
tärinäselvityksessä selvitettiin tärinämittausten avulla rautatieliikenteen ai-
heuttaman tärinän vaikutukset radan ympäristön olemassa olevissa asuin-
rakennuksissa. Selvityksen perusteella rautatietärinästä ei ole odotettavissa 
haittaa normaalikuntoisille rakennuksille ja rakenteille. Mahdolliset tä-
rinähaitat ovat ihmisten viihtyvyyshaittoja. Lopulliset tekniset ratkaisut ja to-
teuttaminen ratkaistaneen radan rakentamissuunnittelun yhteydessä. 
 

2.5. Voimassa oleva kaavatilanne 
 

2.5.1 Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakunta-
kaavassa suunnittelualue on osa kasvukeskusalueen laatukäytävää (lk), 
kaupunki-/taajamarakenteen kehittämisen kohdealuetta (kk) sekä taaja-
ma- ja keskustoimintojen aluetta (A, C). Vuoksen varsi kuuluu vuoksen ran-
tojen kehittämisen kohdealueeseen (vk) ja rannan suuntaisesti kulkee ret-
keily-/ulkoilureitti. Rautatie on merkitty merkittävästi kehitettäväksi päära-
daksi (rp). Tainionkoskentie on yhdystie tai kokoojakatu (yt) ja sitä myötäilee 
polkupyöräreitti. Kaava-alue on osa matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
kohdealuetta (mv). Keskusasema on liikenneterminaali/matkakeskus ja 
valtatie 6 on moottoritie (mo). 
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Kuva 15. Ote maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on ra-
jattu keltaisella soikiolla. 
 
Merkittävästi kehitettävän pääradan (rp) suunnittelussa tulee varautua kak-
soisraiteen rakentamiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä Imatran ra-
janylistyspaikan kansainvälistämiseen liittyviin radan ja ratapihojen kehit-
tämistoimenpiteisiin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliikenteestä 
aiheutuvat melu- ja tärinähaitat sekä päästöt riittävän pitkälle tulevaisuu-
teen. 
 
Koko maakuntakaava-alueen rajaa koskevissa suunnittelumääräyksissä to-
detaan, että liikennejärjestelmän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon lähiympäristöön aiheutuva melu, päästöt sekä tärinä. 
Liikenneväylien suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös seudulliset ul-
koilu-, 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 maankäyt-
töä, kuten asutusta, kouluja ja terveydenhoitoa osoiteta ilman riittävää me-
luntorjuntaa alueille, joissa alueen melutaso ylittää valtioneuvoston melu-
tason ohjearvot (valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta 2006). 
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Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan on hyväksynyt Etelä-Karjalan liiton 
maakuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakunta-
kaavan 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 vah-
vistetun kokonaismaakuntakaavan aluevarauksia.  

Kuva 16. Ote 1.vaihemaakuntakaavasta. 
 
Imatrankosken, Mansikkalan ja Ritikankosken alue on keskustoimintojen 
aluetta (C, punainen alue). Rautatiealue Vuokselta valtakunnan rajalle on 
merkitty vaihemaakuntakaavassa liikenteen ja logistiikan kehittämisen 
kohdealueeksi (llk, punainen viiva). Vähittäiskaupan suuryksiköille (KM-1, 
oranssi alue) ja suuryksiköiden reservialueelle (KM/res, oranssi viivoitus) on 
varattu tilaa Mansikkalan ja Korvenkannan ympäristöön. Kaupan alue jää 
kaavamuutosalueen ulkopuolelle. 
 
Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleis-
määräys, jonka mukaan maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa 
tulee ottaa huomioon tervehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- 
ja rakennushankkeissa tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon taiteel-
liset ja visuaaliset sekä kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet. 
 

2.5.2 Yleiskaavat 
 
Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020” on hyväksytty kaupungin valtuus-
tossa 19.4.2004. Yleiskaavassa suunnittelualue on lähivirkistysaluetta (VL), 
yleisen tien ja rautatieliikenteen aluetta (LT, LR). Keskusasema on henkilö-
liikenteen terminaalialuetta (LHA).  
Mansikkakosken ristikkosilta ja ”Sininen talo” ovat merkitty suojeltaviksi ra-
kennuksiksi tai rakennelmiksi (sr). Rautatiealueen eteläreunassa on kaasu-
johto-merkintä (k). Vuoksen ranta on kansallisen kaupunkipuiston intressi-
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aluetta (kp). Kaupunginvaltuusto on (21.2.2011 § 17) päättänyt hyväksyä 
Vuoksi-Kruunupuisto alueen kehittämishankkeen vuosille 2011 – 2013. Ke-
hittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa Vuoksen ja sen ympäristön 
virkistys- ja matkailutavoitteita. Tähän perustuen kaupunki ei jatka Vuoksen 
kansallisen kaupunkipuistoalueen hakuprosessia, eikä kansallisen kaupun-
kipuiston intressialuetta osoiteta enää uusissa kaavoissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 17. Ote yleiskaavayhdistelmästä. Kaava-alueen likimääräinen sijainti, 
keltaisen soikion sisällä. 
 
Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
 

2.5.3 Yleiskaavan muutoshanke 2014 –alustava luonnos 
 
Yleiskaavan muutosta on lähdetty valmistelemaan Luumäki-Imatra-
kaksoisraidehankkeeseen sekä vireillä olleeseen asemakaavaluonnokseen 
liittyen.  
 
Yleiskaavaa on suunniteltu tarkistettavaksi vanhan maatilakeskuksen alu-
eella, joka rajoittuu Asemäentiehen ja rautatiealueeseen. Muutoksen tavoit-
teena on ollut kaupunkirakenteen tiivistäminen ja maankäytön kehittämi-
nen keskeisellä paikalla, joka on ollut aikaisemmin asuttu. Alue on suunni-
teltu muutettavaksi virkistysalueesta työpaikka-alueeksi. Maatilan päära-
kennus on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi.  
 
Kaavahanketta on käsitelty 12.6.2014 järjestetyssä viranomaisneuvottelussa.  
Kaavoitus ei ole kuitenkaan edennyt luonnosta pidemmälle eikä sitä ole 
kuulutettu vireille. 
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Kuva 18. Ote yleiskaavan luonnoskartasta 
 
Alueelta on tehty luontoselvitys 19.1.2015, jonka johtopäätöksissä todetaan: 
”Luontoselvityksen perusteella selvitysalue on ihmistoiminnan muuttamaa 
aluetta, jonka luontoarvot ovat melko vähäiset. Toisaalta ihmistoiminnan 
vähäisyys viime vuosien aikana on luonut sinne tavanomaisesta kaupun-
kiympäristöstä poikkeavia elinympäristöjä kuten villiintyneitä hedelmätar-
hoja, joilla voi olla paikallista merkitystä joillekin lajeille. 
 
Luontoselvityksen perusteella alueen maankäytölle ei ole erityisiä rajoituk-
sia. Asemäentien varren männiköllä ja pihapiirien isoilla puilla on jossain 
määrin maisemallista arvoa, niin että niiden säilyttäminen on suositeltavaa.” 

 
Tilanne 2018: Alue on rajattu asemakaavasuunnitelman ulkopuolelle. Ko. 
kohteen maankäyttö ratkaistaan Imatra 2040 yleiskaavan yhteydessä.  
 

2.5.4 Asemakaavat 
 
Alueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistamat kaavat 27.1.1971 
/nro 397, 8.7.1976/nro 498 ja 20.12.1984/nro 609 ja sekä Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskuksen 20.5.1997 vahvistama kaava nro 800. 
 
Kaava 397 käsittää rautatie-, virkistys- ja korttelialuetta. Keskusaseman 
pohjoispuolella on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) korttelissa 11. 
Alueelle saadaan sijoittaa laitoksen huollolle välttämättömän henkilökun-
nan asuntoja. Rautatien alittaa Siitolanranta -katu ja alitus on merkitty kaa-
vassa alikulkusilta-merkinnällä (a). 
 
Kaavan 498 alueella on Puolukkapuisto-niminen puisto (VP), joka sijaitsee 
korttelialueen ja rautatiealueen välissä. 
 
Kaava 609 on voimassa Tainionkoskentiellä, Koskikadulla ja keskusaseman 
alueella kortteleissa 2 ja 22. Keskusasema on liike- ja toimistorakennusten 
korttelialuetta (K-4). Korttelin autopaikoista saadaan 62 % sijoittaa viereisel-
le LPA-alueelle ja 38 % LT/p-alueelle. Rakennusoikeus on 6010 m2. Kerros-
luku on III. Keskusaseman piha-alue on merkitty autopaikkojen korttelialu-
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eeksi (LPA) ja linja-autoaseman korttelialueeksi (LA, ajantasakaavan mer-
kintä LHA). Korttelin itäpuolella on joukkoliikenteelle varattu katu/tie (jl) ja 
sen vierellä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu (pp), joka jatkuu 
rannan tuntumassa Imatrankoskea kohti. Vuoksen rannassa olevan ns. 
Asevelitalon kortteli 22 on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
eeksi (K), jolla rakennusoikeus on 350 m2 ja kerrosluku on ½kI. Vuoksen 
varrella on puistoaluetta (VP).  
 
Kaava 800 on voimassa suunnittelualueen länsiosassa Asemäentiellä ja 
rautatiealueella (LR). LR-alueen eteläosaan on merkitty yleiselle jalankulul-
le ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp). 
 
Mansikkalan ja Tuulikallion sekä Mansikkalan ja Ritikankosken välinen kau-
punginosan raja sijaitsee rautatiealueen eteläpuolella. Tuulikallion ja Riti-
kankosken välinen raja kulkee korttelin 20 ja Asemäentien länsipuolella. 
 
Asemäentien ja rautatien välisellä alueella on asemakaavatonta aluetta.  

 
Asemakaavoitetun alueen rakennusoikeus on yhteensä 7025 k-m2. 
 

2.6 Aloitteet ja poikkeamispäätökset 
 
Tekninen lautakunta on myöntänyt poikkeamisluvan 322/1983 ns. Aseveli-
talon kunnostamiselle ja muuttamiselle toimistorakennukseksi. 
 

2.7 Rakentamisrajoitusalueet 
 
Ilman asemakaavaa olevalla taaja-asutusalueella rakentamista säädetään 
MRL:n 16, 72 ja 137 §:n perustuen.  
 
Poistuvan korttelin 11 alueella on rakennuskielto, joka on voimassa 
26.4.2019 saakka tai kunnes kaavamuutos saa lainvoiman. Korttelialue 
muutetaan rautatiealueeksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 19.  Ote rakennusrajoituskartasta 2017 
 

2.8 Rakennusjärjestys 
  

Imatran rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2016. (KV 20.6.2016, § 52). 
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2.9 Pohjakartta  
 
Pohjakartta täyttää MRL § 54a vaatimukset. Pohjakartan laadusta vastaa 
Imatran kaupunki. 
 

2.10 Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 
 
Suunnittelualuetta tai siihen rajautuvia alueita koskevia selvityksiä, suunni-
telmia ja päätöksiä on kirjattu liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin.  

 
Kaavasuunnittelua ohjaa myös: 

 Imatra tekee tulevaisuuden kaupunkistrategia  
 Imatran ympäristöohjelma (KH 169 § 27.6.2016) 
 

2.10.1 Ratalaki 
 
Ratalain (2007/110) tarkoituksena on turvata rautateiden ylläpitäminen, ke-
hittäminen ja rakentaminen valtakunnan eri osia yhdistävänä liikennemuo-
tona sekä turvata osallistumismahdollisuudet rautatieliikenneratkaisuja 
koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oi-
keusturvaa rataverkkoa koskevissa asioissa (1 §). 
 
Rautatien rakentamista koskevan yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman 
tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikuttei-
seen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyt-
töön on selvitetty (10 §). Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa ratasuunni-
telmassa 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 lunasta-
maan 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 ra-
tasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 
metriksi. Radanpitäjällä on tie- tai rautatieliikenteen turvallisuuden sitä vaa-
tiessa 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 lä-
hetetään kutsukirjeet julkisiin kokouksiin heille, jotka asuvat korkeintaan 30 
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metrin etäisyydellä radasta. Muille julkisista kokouksista ilmoitetaan lehti-
kuulutuksella.” 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 yksirai-
teisia rataosuuksia. Sen välityskyky on ruuhkaisimpien tuntien aikana riittä-
mätön ja liikenteen kyky palautua häiriötilanteista on rajoittunut. Rataosuus 
kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Kaavasuunnittelua 
tehdään Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen ratasuunnitteluun liittyen. Liiken-
nevirasto on laatinut vuonna 2010 yleissuunnitelman rataosuudelle Luu-
mäki-Imatra, joka perustuu vuosina 2007-2008 laadittuun alustavaan yleis-
suunnitelmaan sekä ympäristövaikutusten arviointiin (YVA).  
 
Radan varren asemakaavoitus on käynnistynyt kaksoisraiteen yleissuunni-
telmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyen vuosina 2009-
2010. 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 kau-
pungin sidosryhmiltä, Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta sekä sähkö- ja pu-
helinyhtiöiltä. Kaavaluonnoksesta on pyydetty sidosryhmien palautetta 
kaavan vireilletulovuonna 2010 sekä keväällä 2016, kun päivitettyä kaava-
luonnosta on esitelty uudestaan kuntalaisille. 
 
Suunnitteluprosessin aikana on vuoropuhelua käyty kuntalaisten ja muiden 
osallisten kanssa kaavasuunnittelun lisäksi myös ratasuunnitelmien vai-
heissa. Osallisia on kuultu myös asemakaavahankkeen vireilletulon jälkeen 
laaditusta yleiskaavan muutoksesta. Suunnittelun aikaiset vuorovaikutusta-
pahtumat ja vaiheet on kirjattu vuorovaikutusraporttiin. 
 

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 huo-
mattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joi-
den toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 
Osallisia ovat mm.: 

 Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat 
Alueen asukkaat 
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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 
  Fortum Oyj (patoturvallisuus) 
  Fingrid Oyj 
  Gasum Oy 
 

3.2.2. Kaavan vireilletulo ja laatimisvaiheen kuuleminen vuonna 2010 
 
Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu lehtikuulutuksella kaupungin virallises-
sa ilmoituslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla 
sekä internet-sivuilla 7.4.2010. Kaavaluonnosta on esitelty kuntalaisille yh-
dessä Luumäki-Imatra ratahankkeen yleissuunnitelman kanssa 15.4.2010. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä radan yleissuunni-
telma ovat olleet nähtävillä kaupungintalolla, pääkirjastossa sekä internet-
sivuilla. Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluon-
noksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavaluonnosta on 
suunniteltu tiiviisti yhteistyössä osallisten sekä kaksoisraiteen suunnittelus-
ta 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 lisäk-
si kortteli- ja virkistysalueita. Kaava-alueen pinta-ala oli 16,1 ha, josta kortte-
lialuetta oli 3,2 ha. Rautatiealue (LR) oli rajattu ratasuunnitelmien, voimassa 
olevan asemakaavan ja sidosryhmäpalaverissa 16.3.2010 käydyn keskuste-
lun pohjalta. Olemassa olevan asutuksen kohdalle oli kaavaluonnoksessa 
osoitettu meluntorjuntatarve. Katualueiden ja kaupunginosien rajauksiin oli 
tehty muutoksia voimassa olevaan kaavaan nähden. 
 
Keskusaseman kortteli 2, joka on voimassa olevassa kaavassa liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialuetta, autopaikkojen korttelialuetta ja linja-
autoaseman korttelialuetta, oli muutettu henkilöliikenneterminaalin kortte-
lialueeksi (LHA-2). Kortteli 22 oli muutettu liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueesta julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL). Ase-
velitalo oli merkitty suojeltavaksi rakennukseksi. 
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Kuva 20. Ote vireilletulovaiheen kaavaluonnoksesta 17.3.2010. 
 
Mustikkakujan varren kortteli 20, joka on voimassa olevassa kaavassa yleis-
ten rakennusten korttelialuetta, oli liitetty osaksi korttelia 65. Kortteliin 
muodostettiin kaksi tonttia, jotka oli merkitty erillispientalojen korttelialu-
eeksi (AO-5). Tilan päärakennus, ns. Ahtiaisen talo oli merkitty suojeltavaksi 
rakennukseksi. Korttelin 65 läntisin osa oli merkitty teollisuusrakennusten 
korttelialueeksi, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-
muksia (TY). Korttelin jatkeena on puistoa (VP). 
 
Puistoalueita oli osoitettu Asevelitalon ympäristöön, Vuoksen varteen. Li-
säksi Tuulikallion asuinalueen ja Asemäentien välissä oli kapea puistokais-
tale.  
 

3.2.3. Jatkosuunnittelu ja viranomaisneuvottelu 12.6.2014 
 
Kaavasuunnittelua on jatkettu ja kaavaluonnosta on käyty läpi viranomais-
neuvottelussa 12.6.2014. Viranomaisneuvottelussa ovat olleet läsnä kau-
pungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Etelä-Karjalan Liiton, Liikenne-
viraston, Imatran tullin, Kaakkois-Suomen rajavartiostolaitoksen, Imatran 
tarkastusaseman ja Stora Enso Oyj:n edustajia.  
 
Viranomaisneuvottelussa esiteltyyn kaavaluonnokseen Asemäentien ja 
rautatien väliset korttelialueet oli muutettu toimitilarakennusten kortteli-
alueeksi (KTY-2). Koskikatu oli muutettu henkilöliikenneterminaalin kortteli-
alueen sisäiseen käyttöön. Sinisen talon alue oli muutettu julkisten lähipal-
velujen korttelialueesta toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-8). 
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Viranomaisneuvottelussa on käsitelty myös osayleiskaavan muutosta 
”Asemäki”, joka on liittynyt vireillä olevaan kaavahankkeeseen. Yleiskaavaa 
on ollut tarkoitus tarkistaa vanhan maatilakeskuksen alueella, joka rajoittuu 
Asemäentiehen ja rautatiealueeseen. Yleiskaavan muutoksen tavoitteena 
on ollut kaupunkirakenteen tiivistäminen ja maankäytön kehittäminen kes-
keisellä paikalla. Yleiskaavaluonnoksessa oli virkistysaluetta muutettu työ-
paikka-alueeksi. Viranomaisneuvottelussa on keskusteltu vanhan päära-
kennuksen suojelumerkinnän tarpeellisuudesta. Kohde on inventoitu ja 
paikallisesti arvokas kohde, jonka vuoksi se on perustellusti merkitty yleis-
kaavaluonnokseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viranomaisneuvottelua käydessä ei ole vielä ollut tietoa Luumäki – Imatra 
ratahankkeen ratasuunnittelun käynnistymisen ajankohdasta. Liikennevi-
raston edustaja Maija Salonen on kertonut ratasuunnittelun aloittamisen 
riippuvan rahoituksen saamisesta. Pohdinnassa oli, että toteutetaanko rata-
osuus koko matkalla kaksoisraiteena vai parannetaanko rataosuutta pitkillä 
ohituskaistoilla ja siltoja leventämällä.  
 
Kaava-alueella on toimivat katuverkostot sekä kevyen liikenteen väylät. 
Kaduilla on reunakivellä tai viherkaistalla erotetut kevyen liikenteen väylät. 
Vuoksen vartta pitkin voi kulkea sorapintaista kevyen liikenteen reittiä pit-
kin. Keskusaseman pihalla on tarve jäsentää entistä selkeämmiksi eri toi-
minnot, kuten pysäköinti sekä risteämät kevyen liikenteen kanssa. 

 

Kuva 21. Ote viranomaisneuvottelussa 
12.6.2014 esitellystä kaavaluonnoksesta. 
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3.2.3. Jatkosuunnittelu vuonna 2016 

 
Luumäki – Imatran tavaran ratasuunnittelu sekä ratahankkeeseen liittyvä 
asemakaavoitus on jatkunut vuonna 2016. Rata-asemakaavoja (1013, 1014 ja 
1015) ja ratahankeen yleissuunnitelmia on esitelty 21.4.2016, joka on järjes-
tetty Imatran kaupungintalolla. Tilaisuudessa on ollut esillä 1.4.2016 päivätty 
asemakaavaluonnos 1015 ja 20.5.2014 päivätty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma, joka on tarkistettu 1.4.2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 22. Ote 1.4.2016 päivätystä kaavaluonnoksesta. 
 
Radan pohjoispuoliset alueet on jätetty asemakaavan jatkosuunnittelusta 
pois ratasuunnittelun aikataulusta johtuen. Alueen yleiskaavan tarkistus tul-
laan kytkemään osaksi koko Imatran yleiskaavan tarkistamista ja alueen 
asemakaavoitus toteutetaan itsenäisenä hankkeena yleiskaavan tarkistami-
sen jälkeen. Viranomaisneuvottelussa käsitellyt asiat tullaan huomioimaan 
alueen kaavoituksessa. 
 
Kaavojen esittely- ja tiedotustilaisuudessa kaavaluonnoksiin on käynyt tu-
tustumassa 23 kuntalaista. Keskustelua ovat aiheuttaneet radan suunnitel-
mat ja erityisesti Mansikkakosken uusi ratasilta sekä meluntorjunta.  
 



 

26 / 54 
 

Kirjallisissa palautteissa on noussut esiin meluntorjunnan tarpeet radan var-
ren asutusalueilla sekä kritiikki uuden ratasillan tarpeellisuudesta ja ratalin-
jauksesta. Yksi kiinteistönomistaja toivoi koko kiinteistönsä lunastamista.  

 
3.2.4. Lausunnot kaavaluonnoksesta 

 
1.4.2016 päivätystä asemakaavaluonnoksesta on pyydetty palautetta säh-
kö- ja puhelinyhtiöiltä ja lausunnot Liikennevirastolta, Kaakkois-Suomen 
ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan museolta, Etelä-Karjalan liitolta, Imatran 
Seudun Kehitysyhtiöltä, Fingrid Oyj:ltä ja Gasum Oy:ltä. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ottaa lausunnossaan 6.5.2016 kantaa pohja-
vesiin ja pilaantuneisiin maa-alueisiin, meluun sekä kaavoitusprosessiin ja 
vuorovaikutukseen.  
 
Pohjavedet ja pilaantuneet maa-alueet 
 
Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. 
 
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi maaperän tilan tietojärjestelmään mer-
kittyä kohdetta, jotka tulee huomioida kaavassa. 
• Lopetettu huoltoasema, Sp. Nyk. P-alue Mansikkalan sillan alla. Toiminut 
noin vuosina 1955-1970. Ei tietoa maaperän tilasta. 
• Jakeluasema, Teboil Mansikkala. Toimiva kohde 1990->. Alueella tehty 
osittainen kunnostus vuonna 1997. 1990-luvulla ollut ylitäyttö, joka puhdis-
tettiin. Myös säiliöt uusittiin. 
 
Vastine: 
Mansikkalan sillan (VT 6) alue ei sijoitu kaavamuutosalueen.  
 
Keskusaseman korttelissa 2 sijaitsee toiminnassa oleva Teboilin jakelu-
asema, joka on merkitty kaavaan pj –merkinnällä. Erillistä Pima-merkintää 
ei katsota tässä vaiheessa tarvittavan.  
 
Melu 
 
Asemakaava-alueella tapahtuva maankäyttö eli junaliikenne tulee lisää-
mään ympäristömelua alueella. Esillä olevassa melun leviämistä kuvaavas-
sa kartassa yöaikainen melu (>50 dB) ulottuu asuinalueille ja virkistysalueil-
le. Asemakaavasta tulee käydä ilmi, miten melulle annetut ohjearvot on 
otettu maankäytössä huomioon.  
 
Asemakaavaselostuksesta tulee käydä ilmi myös kaava-alueen maankäy-
tön vaikutukset myös kaavarajauksen ulkopuolisilta alueilta siinä laajuu-
dessa, kuin muuttuva maankäyttö suunnittelualueella vaikutuksia aiheut-
taa.  
 
Asemakaavassa on esitetty ratkaisu, miten melun leviäminen estetään. 
Kaavaluonnoksessa on esitetty meluaitavaraus ja määräys asuinpaikkoihin 
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kohdistuvasta meluntorjunnasta. Kaavassa on annettu määräys, miten tule-
va asuinrakentaminen tulee toteuttaa. Asemakaava-alueen ulkopuolella on 
pysyvää asutusta melualueella. Kyseessä on merkittävissä määrin vanhaa 
asutusta ja rakennuskanta on jo toteutettu. Asemakaavasta ei käy ilmi, mil-
loin kaksoisraiteen käyttöönoton jälkeen melukysymys on tarkoitus ratkais-
ta.  
 
Asemakaavaselostuksesta tai muusta valmisteluaineistosta ei käy ilmi riit-
tävää kuvausta meluvaikutusten laajuudesta ja vaikutuksista.  
 
Kaava-alueella sijaitsevien asuntojen ohjauksessa on otettava huomioon 
myös autoliikenteen melu ja muut mahdolliset ympäristöhäiriöitä aiheutta-
vat tekijät. Esimerkiksi puistoja ei voi osoittaa melualueelle. Oikeampi mer-
kintätapa maankäytöksi voi olla esimerkiksi suojaviheralue (EV).  
 
Asemakaavassa maankäyttö tulee olla ratkaistu siten, että muuttuva 
maankäyttö ei asemakaavaa toteutettaessa aiheuta melun ohjearvojen ylit-
tymistä melulle herkälle maankäytölle. Jos junaliikenteen ja pysyvän asu-
miseen yhteensovittaminen edellyttää meluntorjuntarakenteiden tekemis-
tä (esim. meluaidat), tulee meluntorjuntarakenteiden olla valmiit ennen 
kaksoisraiteen käyttöönottoa.  
 
Lähivirkistysalueet tulee osoittaa suojaviheralueina, jos ne tulevat jäämään 
melualueille. 
 
Vastine: 
Asemakaavan luonnosvaiheen meluntorjuntaratkaisut perustuivat Luumä-
ki-Imatrankoski-kaksoisraiteen alustavan yleissuunnittelun ja ympäristövai-
kutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä tehtyihin mallinnuksiin. Asemakaavo-
jen jatkotyöskentelyssä meluntorjuntaratkaisut perustuvat Liikenneviraston 
Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelman ratkaisuihin.  
 
Liikennemelu (erityisesti rautatiemelu) on alueen suurin melun aiheuttaja. 
Kaava-alueen ympäristössä ole muita merkittäviä melunlähteitä. Asema-
kaavalla mahdollistetaan meluntorjuntarakenteiden rakentaminen. Vuoden 
2018 kaavakartan yleismääräyksissä on annettu määräyksiä meluntorjuntaa 
varten. Rautatiealueelle voi rakentaa melua torjuvia rakenteita kuten melu-
kaiteen, -aidan ja/tai -vallin.    
 
Kaavaprosessi ja vuorovaikutus 
  
Asemakaavamuutos on tullut vireille jo 7.4.2010. Lausuntopyyntö asema-
kaavaluonnoksesta on tullut ELY-keskukselle 14.4.2016. Lausunto asema-
kaavan luonnoksesta toivottiin annettavan kaavan laatijalle 6.5.2016 men-
nessä.  
 
Kaikille osallisille ja asiasta kiinnostuneille on järjestetty mahdollisuus tu-
tustua asemakaavan valmisteluaineistoon torstaina 21. pnä huhtikuuta 2016 
klo 13 – 17 Imatran kaupungintalolla.  
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Nähtävillä olevaan aineistoon liittyi osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS), asemakaavaluonnos ja poistuva kaava. Aineiston mukana ei ollut 
asemakaavan selostusta tai sellaista valmisteluaineistoa, jonka avulla ase-
makaavaratkaisua, sen perusteita ja nähtävillä olevan maankäyttöratkaisun 
vaikutuksia olisi voinut riittävästi arvioida. Myös lausuntopyynnön yhtey-
dessä nettilinkki voi olla riittävä välitystapa lausuttavaan aineistoon. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa alueiden käytön suunnitteluun liittyvältä 
vuorovaikutukselta edellytetään, että maankäyttösuunnitelman (asema-
kaavan) tullessa luonnoksena nähtäville, osallisilla on mahdollisuus tutus-
tua aineistoon, joka on ollut ratkaisun perusteena. Luontevimmin se tapah-
tuu siten, että kaavaselostus on nähtävilläoloaineiston mukana. Sillä turva-
taan osallisten mahdollisuuksia ja oikeutta osallistua kaavan laadintaan sen 
valmisteluvaiheessa.   
 
Nykypäivän avointa vuorovaikutusta osallisten kanssa helpottaa, kun val-
misteluaineisto on vaivattomasti löydettävissä myös netistä. Valmisteluai-
neiston on hyvä olla kaupungin nettisivuilla koko valmisteluprosessin ajan. 
Tämän asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto on laitettu sähköisesti 
nähtäville 14.4.2016. Toivottavasti valmisteluaineisto jää luettavaksi inter-
nettiin myös asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmalle on erityisen tärkeää olla nähtävillä pysyvästi kaa-
vaprosessin alusta ehdotusvaiheen alkuun.  
 
Kun asemakaavaan liittyy merkittäviä ympäristövaikutuksia, voi nyt käytetty 
asemakaavaluonnoksen kolmen viikon nähtävilläoloaika olla lyhyehkö. Eh-
kä 30 vuorokautta voisi olla tämän kaltaisissa asiakysymyksissä sopivampi 
nähtävilläoloaika. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää lausuttavaksi saapunutta valmisteluai-
neista puutteellisena, jotta asemakaavan lähtökohdista ja sen vaikutuksista 
olisi voinut luoda kattavan arvion.  
 
MRL 1 §, 5 §, 9 §, 62 §, MRA 30 § 
 
Vastine: 
Virallinen lausuntopyyntö asemakaavaluonnoksesta lähetettiin ELY-
keskukselle 13.4.2016. Kuitenkin jo tätä ennen kaksoisraidetta koskevia kaa-
valuonnoksia on työstetty yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
kanssa kysymällä kaavaluonnoksista palautetta sekä käymällä kaavaluon-
nosten sisältöä läpi viranomaisneuvottelussa (12.6.2014). Viranomaisneuvot-
telussa oli mukana mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Liikenneviras-
ton edustajat. Imatran kaupungin kaavoituksessa tapana on, että kaavan 
luonnosvaiheen materiaalit ovat yleisesti nähtävillä Imatran kaupungin in-
ternet-sivuilla. Yleisesti palautteenantoa varten kerrotaan päivämäärät, jon-
ka sisällä palautetta toivotaan. Suunnitteluaineistot kuitenkin pysyvät kaik-
kien saatavilla kaupungin internet-sivuilla kaavan ehdotusvaiheeseen asti, 
jolloin materiaaleja tarvittaessa täydennetään ja tarkistetaan mahdollisilla 
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lisäselvityksillä ja muutoksilla. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuuden kuulu-
tuksessa mainitaan ilman päättymispäivämäärää, että suunnitteluaineisto 
on nähtävillä Imatran kaupungin internet-sivuilla. Kaavan luonnosaineisto 
on myös saatavilla Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa ja mm. kau-
pungin internet-sivuilla on ilmoitettu kaavan suunnittelijan yhteystiedot, jo-
hon voi ottaa kysymysten herätessä yhteyttä. 

 
Vireillekuulutettu kaavahanke yhdessä kaavaluonnoksen kanssa on ollut 
esillä keväällä 2010 kaupungintalon ja internetin lisäksi myös pääkirjastos-
sa. Aineisto oli esillä useamman kuukauden, jolloin kuntalaisilla on ollut hy-
vä mahdollisuus tutustua aineistoon. Ratahankkeeseen liittyvät kaavamuu-
tokset ovat olleet esillä myös LUIMA-hankeen esittelytilaisuuksissa kau-
pungintalolla. 
 
Asemakaavasuunnittelun ja ratasuunnittelun vaiheita on koottu selostuk-
sen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin, kts. liite 4,  
 
Etelä-Karjalan museon lausunnossa 12.5.2016 todetaan, että kaavaluonnok-
sessa esitetään suojeltavaksi Sininen talo ja ristikkosilta. Sillan merkintä on  
sr: Suojeltava rakennus tai rakennelma. Sinisen talon merkintä on sr-8: Suo-
jeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ja sen ominaispiirteet tulee kor-
jaus- ja muutostöissä säilyttää. Suunnitelluista olennaisista toimenpiteistä 
tulee pyytää museoviranomaisten lausunto. 
 
Museo pitää suojelumerkintöjä hyvänä, joskin sr-8 määräystä voi vielä jat-
kotyössä selventää. Lisäksi museo kiinnittää huomioita Siniselle talolle 
osoitettuun rakennusoikeuteen, joka on ristiriidassa sr-8 –määräyksen 
kanssa. Rakennusoikeutta tulee tarkistaa lähelle rakennuksen käytettyä ra-
kennusoikeutta.  
 
Ristikkosillan osalta museo ehdottaa tarkasteltavaksi mahdollisuutta ulot-
taa sillan sr-merkintä koskemaan myös maatukia, jotka olennaisesti liittyvät 
sillan alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja kokonaisuuteen. 
 
Vastine: 
Sr-8 -merkintä on säilytetty suunnitellussa muodossa. Kaupunki katsoo, et-
tä määräyksellä turvataan rakennuksen suojeluarvojen säilyminen.  
 
Rakennusoikeus oli 1.4.2016 päivätyssä luonnoksessa 300-k-m2. Poistuvas-
sa asemakaavassa 609 se on 350 k-m2. Talosta on laadittu työpiirustukset 
31.8.1983 rakennuksen peruskorjausta varten. Laskettu kerrosala on ollut 
yhteensä 336 k-m2. Koska kerrosalojen laskemisen säännöt ovat muuttu-
neet vuonna 2000, säilytetään voimassa olevaan kaavaan merkitty ker-
rosala nykyisellään. Kaavaluonnosta muutetaan jatkosuunnittelun yhtey-
dessä siten, että kerrosalaksi merkitään 350 k-m2. 
 
Sillan suojelualuetta on laajennettu lausunnon mukaisesti. 
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Kainuun ELY-keskus toimii patoturvallisuusviranomaisena. Kainuun ELY-
keskus toteaa lausunnossaan 13.6.2016, että kohteena oleva alue sijaitsee 
Tainionkosken voimalaitoksen padon alapuolisella vesistönosalla.  Tainion-
kosken voimalaitoksen pato on luokiteltu patoturvallisuuslain (494/2009) 11 
§:n mukaiseen luokkaan 2 eli onnettomuuden sattuessa padosta saattaisi 
aiheutua vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle 
tai omaisuudelle. 
 
Tainionkosken voimalaitoksen padosta on laadittu patoturvallisuuslain 12 
§:n mukainen vahingonvaaraselvitys eli selvitys padosta ihmiselle, omai-
suudelle sekä ympäristölle aiheutuvasta vahingonvaarasta. Vahingonvaa-
raselvityksen mukaan pahimmassa skenaariossa vedenpinta onnettomuu-
den seurauksena nousisi valtatien 6 sillan kohdalla enimmillään tasoon NN 
+69,1 m ja tästä noin 800 m ylävirtaan tasoon NN +69,3 m, jos onnettomuu-
den jälkeen ei voimalaitoksilla ryhdyttäisi mihinkään toimenpiteisiin. Vuok-
sen virtaama ennen onnettomuustilannetta oletettiin olevan 800 m³/s ja 
vedenpinnan korkeudeksi valtatien 6 sillan kohdalla NN +67,7 m. Veden-
pinnan nousua voitaisiin kuitenkin hillitä avaamalla onnettomuuden sattu-
essa Imatrankosken voimalaitoksen padon tulvaluukkuja ja sulkemalla Tai-
nionkosken voimalaitoksen koneistoja. Lisäksi uusi silta saattaa vaikuttaa 
jonkin verran onnettomuuden aikaisiin vedenpinnan korkeuksiin. Tarkem-
paa tietoa vahingonvaarasta ja Vuoksen padoista antaa tarvittaessa patojen 
omistaja Fortum Power and Heat Oy. 
 
Kainuun ELY-keskus toteaa, että alueen suunnittelussa ja rakentamisessa 
on tarpeen huomioida Tainionkosken voimalaitospadon vahingonvaara ja 
suunnitella tulevat rakenteet mahdollisuuksien mukaan siten, että niille ei 
aiheutuisi vahinkoa mahdollisessa pato-onnettomuustilanteessa. 
 
Vastine: 
Patoturvallisuusasiat on sisällytetty asemakaavan selostukseen ja asema-
kaavan yleismääräyksiin. Fortumilta on kysytty kaavaluonnoksesta erikseen 
palautetta. 
 
Liikennevirasto ottaa kantaa lausunnossaan 20.5.2016 kaavaluonnokseen 
ratasuunnittelun osalta. Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu nykyisen 
radan pohjoispuolelle rautatiealueelle uusi melueste Luumäki – Imatra -
yleissuunnitelman perusteella. Yleissuunnitelman mukaisia melunsuojauk-
sia ei voi käyttää suoraan asemakaavoituksen lähtötietoina. Ratasuunnitel-
man laadinnan yhteydessä ratkaistaan ja suunnitellaan hankkeessa toteu-
tettava melunsuojaus, joka voi poiketa yleissuunnitelmassa esitetyistä rat-
kaisuista. Meluesteinen toteuttamisen lisäksi mahdollisena vaihtoehtoisena 
toimenpiteenä on melun kannalta ongelmallisten kiinteistöjen lunastami-
nen. Asemakaavaluonnoksessa nykyistä rautatiealuetta on laajennettu kak-
soisraiteen tarpeita varten yleissuunnitelman perusteella. Luumäki – Imatra 
-hankkeen tarvitsema rautatiealueen laajuus ratkaistaan tarkasti vasta rata-
suunnitelmassa. Ratasuunnitelman laadinta on vasta käynnistymässä, joten 
Liikennevirasto ei pysty ottamaan kantaa rautatiealueen rajauksiin tässä 
vaiheessa. Rautatiealueen laajuus tulee tarkistaa asemakaavaan siinä vai-
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heessa, kun se on saatu lopullisesti ratasuunnitelmassa ratkaistuksi. Liiken-
nevirasto muistuttaa, että ratasuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin ase-
makaavaa (RataL 10 §). Asemakaavan kaavaehdotusta tulee tämän takia 
valmistella tiiviisti ratasuunnitelman laadinnan kanssa ratkaisuja yhteenso-
vittaen. Asemakaava tulee viedä ehdotusvaiheeseen, vasta kun ratasuunni-
telmassa on ratkaistu mm. meluntorjuntaratkaisut ja rautatien aluetarpeet. 
Ratasuunnitelmasta poikkeava asemakaava voi hidastuttaa suunnitelman 
hallinnollista käsittelyä. Ratasuunnitelman ja asemakaavojen yhteensovit-
tamisesta on pitää Liikenneviraston ja Imatran kaupungin kanssa yhteinen 
kokous. Myös meluesteiden kustannusjaosta on tarpeen neuvotella erik-
seen Liikenneviraston ja Imatran kaupungin kesken. Luumäki – Imatra rata-
suunnitelman projektipäällikkönä Liikennevirastossa toimii Liikenneviras-
tossa projektipäällikkö Maija Salonen (p. 029 534 3841, Mai-
ja.Salonen@liikennevirasto.fi).  
 
Imatran aseman kohdalle rautatiealueelle on merkitty rautatietunneli ma-
LR -merkinnällä. Kyseessä on ilmeisesti rautatien alittava kulkuyhteys ja 
kaavamerkintä tulisi tarkistaa vastaamaan sitä.  
 
Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maan-
teiden 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. Merkintä ma-LR on muutettu 
muotoon ”rautatien alittava kulkuyhteys”. 
 
Etelä-Karjalan liitto toteaa lausunnossaan 9.5.2016, että Imatra-Luumäki ra-
taverkon kehittäminen ja kaksoisraide ovat olleet vahvasti esille Etelä-
Karjalan 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 ratasuun-
nittelu voidaan käynnistää heti tämän suunnitteluvaiheen jälkeen ajan-
tasaisten asemakaavojen tukemana. Etelä-Karjalan liitolla ei ole huo-
mautettavaa asemakaavoihin ja asemakaavojen muutoksiin. 
 
Fingrid Oyj toteaa lausunnossaan 3.5.2016, että asemakaava-alueelle ei si-
joitu Fingridin voimajohtoja tai muita toimintoja, joten Fingridillä ei ole tar-
vetta ottaa kantaa kaavan sisältöön. 
 
Gasum Oy:n lausunnossa 4.5.2016 todetaan, että rakennusten ja rakentei-
den suojaetäisyyksistä ja muista maakaasun turvalliseen käyttöön liittyvistä 
asioista säädetään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetusta ase-
tuksessa 551/2009. Asetuksessa säädetyt rakennusten suojaetäisyydet 
täyttyvät kaavaluonnoksissa. 
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Maakaasuputki sijaitsee rautatien varressa noin 800 metrin matkalla alle 
100 metrin etäisyydellä likimäärin yhdensuuntaisesti rautatien kanssa. Rau-
tatien ja maakaasuputken yhdensuuntaisten osuuksien maksimipituuksille 
sekä minimietäisyyksille maakaasuputken ja sähkölinjojen rakenteiden vä-
lille on olemassa ohjeelliset raja-arvot. Jos niistä poiketaan rakennustekni-
sistä syistä, on toimenpiteet haittavaikutusten estämiseksi suunniteltava 
ennen rautatien rakentamista. 
 
Maakaasuputkien huollettavuus tulee taata. Maakaasuputken taitekohtia ei 
voi jättää katu- tai liikennealueiden alle. Putkilinjalla on säilytettävä näköyh-
teys maakaasuputkien sijaintia osoittavien maastomerkintöjen välillä. 
 
Gasum Oy esittää, että kaavamääräyksiin sisällytettäisiin maininta maakaa-
suputkistosta aiheutuvista rajoituksista, esimerkiksi ”Rakentaminen ja muu 
toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettua asetuksen 
551/2009 mukaisesti”. 
 
Vastine:  
Asemakaavan yleismääräyksiin sisällytetään määräys maakaasuputkistosta 
aiheutuvasta rajoituksesta. 
 
Imatran seudun vammaisneuvosto ei antanut kaavaluonnoksesta lausuntoa. 
 

3.2.5. Jatkosuunnittelu vuonna 2017-2018 
 
Kaavaluonnosta on tarkistettu ratasuunnitelma-aineiston sekä saatujen 
lausuntojen, palautteiden ja päätösten pohjalta. Rautatiealueen rajausta on 
tarkistettu vastamaan ratasuunnitelmassa esitettyä aluerajausta.  
 
Imatran ratakaavoja käsitellään yleiskaavan viranomaisneuvottelujen yh-
teydessä 14.3.2018 ja 15.3.2018.  
 
Tarkistettu asemakaava ja asemakaavan muutos asetetaan yleisesti nähtä-
ville maalis-huhtikuussa 2018 ja ehdotusvaiheen lausunnot pyydetään vi-
ranomaisilta sekä Imatran seudun ympäristölautakunnalta ja rakennusval-
vontajaostolta. 
 

3.2.6. Nähtävilläolo (MRL 65 §, 27 §, 32 §) 
 
Kaavaehdotus on nähtävillä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.krs) 
vähintään 30 päivää; kuulutus kaupungin virallisessa kuulutuslehdessä Uu-
tisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä kirjeitse tie-
doksi ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maan-
omistajille.  
 
Mahdollinen muistutus kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jä-
tettävä yhteystietoineen kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupungin-
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kanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaa-
mo@imatra.fi 
 

3.2.7. Hyväksyminen (MRL 52 §) 
 

Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan muu-
toksen 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 valtakunnal-
lisesti tärkeän rataverkon kehittämiselle, kaksoisraiteen ja uuden ratasillan 
rakentamiselle. Radan verkoston kehittämisellä turvataan teollisuuden ta-
varakuljetusten sujuvuus ja sitä kautta parannetaan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä itäisen Suomen alueella.  
 
Kaavasuunnitelman pääpaino on ollut rautatiealueen rajausten määrittelys-
sä. Tavoitteena on määritellä myös rautatietä ympäröivien alueiden maan-
käyttö, tarkastella alueita melukysymyksiin liittyen ja määritellä suojelukoh-
teet.  
 
Uusi raide on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen raiteen pohjoispuolelle. 
Kaavamuutos on käynnistynyt Imatran kaupungin ja Liikenneviraston välis-
ten neuvottelujen ja Luumäki - Imatra-kaksoisraidehankkeen yleissuunni-
telman pohjalta.  
 

3.4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen 
pääosin maakunta- ja yleiskaavojen ohjausvaikutuksen kautta. Imatraa kos-
kevat periaatteelliset ja myös tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskei-
set ratkaisut on tehty jo maakunta- ja yleiskaavoissa. Asemakaavamuutos 
noudattaa voimassa olevaa yleiskaavaa. 
 
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on hyväksytty valtio-
neuvostossa 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston 
vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonai-
suuksia: 
 

mailto:kirjaamo@imatra.fi
mailto:kirjaamo@imatra.fi


 

34 / 54 
 

- 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 terveyshaitto-
ja.” Kaava luo pohjan toteuttaa rakentaminen siten, että se toteuttaa valta-
kunnallista alueidenkäyttötavoitetta meluhaittojen vähentämisen osalta. 

 
4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 
4.1. Kaavan perustelut ja rakenne 

 
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset rataver-
kon kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Rautatiealueen rajoja 
on muutettu vastaamaan kaksoisraiteen tarpeita. 
 
Asemakaava ja asemakaavan muutos käsittää rautatiealueen lisäksi katu-, 
kortteli-, virkistys- ja vesialueita. Kaava-alueen pinta-ala on 12,3 ha, josta 
korttelialuetta on 1,74 ha. Uutta asemakaava-aluetta muodostuu n. 1,95 ha. 

 
Kaava-alueen rakennusoikeus on yhteensä 8338 k-m2. Rakennusoikeus li-
sääntyy 1313 k-m2 verrattuna poistuvan kaavan mukaiseen rakennusoikeu-
teen, 7025 k-m2. Rakennusoikeuden muutos johtuu Keskusaseman tontin  
pinta-alamuutoksesta, jossa joukkoliikennekatu on liitetty korttelialuee-
seen. Vastaavasti kortteli 11 radan pohjoispuolella on liitetty rautatiealuee-
seen.  
 
Rautatiealue 

 
Rautatiealue (LR) on rajattu ratasuunnitelmien, voimassa olevan asemakaa-
van sekä Liikenneviraston ja Imatran kaupungin välisten keskustelujen 
pohjalta.  
 
Asemakaavassa on rautatiealueelle merkitty melunsuojausta niihin kohtiin, 
jotka ovat ratasuunnitelman mukaisia. Yleismääräyksiin on lisäksi kirjattu: 
”Rautatiealueelle (LR) voi sijoittaa liikennemelua torjuvia rakenteita, kuten 
melukaiteen, -aidan ja/tai –vallin. Melusuojaus tulee toteuttaa samaan ai-
kaan kaksoisraiteen rakentamisen kanssa.” Näin ollen kaava mahdollistaa 
meluntorjunnan toteuttamisen myös sellaisiin kohtiin, mitä ei ole ratasuun-
nitelmassa esitetty. 
 
LR -alueelle Keskusaseman ja Tainionkoskentien välille on merkitty ohjeel-
linen rautatien alittava kulkuyhteys (ma-LR). Rautatiesilta on merkitty suo-
jeltavaksi kohteeksi (sr). Sillan suojelualuetta on laajennettu aloitusvaiheen 
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luonnoksen jälkeen koskemaan myös Siitolanrannan katutilassa olevia 
maatukia. Rautatiealueen eteläreunassa kulkee jalankululle ja pyöräilylle 
varattu alueen osa, joka on nimetty Reunaraitiksi. 
 
Täydennys 11.7.2017: Kaavamääräys "Suojeltava rakennus (sr). Rakennusta 
ei saa purkaa ja sen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. 
Suunnitteluista olennaisista muutoksista tulee pyytää museoviranomaisen 
lausunto." on muutettu muotoon ”Suojeltava rakennus (sr). Rakennusta ei 
saa purkaa ja sen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. 
Suunnitteluista muutoksista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto." 
 
Ratalain (2007/110, 37 §) mukaan radanpitäjällä on rautatieliikenteen turval-
lisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai rajoit-
taa kasvillisuuden korkeutta. Suoja-alueella ei saa pitää sellaista rakennus-
ta, varastoa, aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käy-
töstä voi aiheutua vaaraa rautatieliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa 
radanpidolle. Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle uloim-
man raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä 
syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi. Suoja-alue koskee 
myös asemakaavan mukaisen rautatiealueen ulkopuolisia alueita. Rauta-
tien suoja-alue on merkitty asemakaavaan (ras) ja yleismääräyksissä on tar-
kennus suoja-alueen merkityksestä. 

 
Korttelialueet 
 
Keskusaseman kortteli 2, joka on voimassa olevassa kaavassa liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialuetta, henkilöliikenneterminaalin korttelialuetta, 
autopaikkojen korttelialuetta ja linja-autoaseman korttelialuetta (K-4, LHA, 
LPA) sekä joukkoliikenteelle varattua katua (jl), on muutettu henkilöliiken-
neterminaalin korttelialueeksi (LHA-2).  
 
Alueelle saa sijoittaa henkilöliikenneterminaalin tilojen lisäksi virasto-, toi-
misto-, liikenne- ja ravintolatilaa sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevia tiloja. Kerrosluku on III. Tehokkuusluku e=0,5 antaa rakennusoi-
keutta 7988 k-m2. Rakennusala on rajattu nykyisen rakennuksen rajojen 
mukaan. Rakennusalalla on polttoaineen jakeluasema (pj).  
 
Keskusaseman korttelin 2 pysäköintialue ja nykyinen joukkoliikenteen ka-
tualue on yhdistetty merkinnällä jl/p, joukkoliikenteelle ja pysäköimiselle 
varattu alueen osa. Asemakaavalla halutaan mahdollistaa pysäköintialueen 
uudelleenjärjestelyt. 
 
Johtovaraukset on merkitty olemassa olevan johtoverkoston mukaisesti. 
Korttelin Tainionkoskentien puoleiselle reunalle on merkitty liittymäkielto. 
 
Kortteli 22 on muutettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (K) 
toimistorakennusten korttelialueeksi (KT-1). Rakennukseen saa sijoittaa lii-
ke-, toimisto-, kokoontumis- ja myymälätiloja sekä kulttuuritoiminnan pal-
veluja. Kerrosluku on säilytetty ennallaan ½kI. Murtoluku roomalaisen nu-
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meron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman ker-
roksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. 
Rakennusoikeudeksi on merkitty 350 k-m². Asevelitalo on merkitty suojel-
tavaksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa ja sen ominaispiirteet tulee korja-
us- ja muutostöissä säilyttää (sr-8). Suunnitelluista olennaisista toimenpi-
teistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. 

 
Katualueet 
 
Kaava-alueelle sijoittuu osa Asemäentietä, Karhumäenkatua, Tainionkos-
kentietä, Siitolanrantaa sekä Koskikatu. Katualueiden rajauksiin on tehty 
muutoksia voimassa olevaan kaavaan nähden.  
 
Keskusaseman ja Asevelitalon välinen on merkitty jalankululle ja pyöräilylle 
varattu katu (pp), joka on nimetty Koskiraitiksi.   
 
Virkistysalueet 

 
Vuoksen rannalla Asevelitaloa ympäröi puistoalue (VP). Asevelitalon kortte-
lille 22 kuljetaan puistoalueen kautta. Kulkuväylälle on merkitty ajoyhteys 
(ajo) Koskikadulta lähtien. Puistoalueen Vuoksen puoleisella reunalle on 
merkitty padon suoja-alueen raja (psu), jolla on noudatettava voimalaitos-
yhtiön patoturvallisuusohjeita.  
 
Yleismääräykset 

 
Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoi-
tettua asetuksen 551/2009 mukaisesti. Maakaasuputkiston alueella raken-
nettaessa on pyydettävä lausunto kaasuyhtiöltä. 
 
Radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa.  
 
Istutettavaksi merkityille alueille saa järjestää kulkuyhteyden sekä sijoittaa 
maanalaisia johtoja ja laitteita.  
 
Rautatiealueelle (LR) voi sijoittaa liikennemelua torjuvia rakenteita, kuten 
melukaiteen, -aidan ja/tai –vallin. Melusuojaus tulee toteuttaa samaan ai-
kaan kaksoisraiteen rakentamisen kanssa. 
 
Asemakaava-alueella radan läheisyydessä saattaa esiintyä sellaista rauta-
tieliikenteestä aiheutuvaa tärinää, joka voi heikentää asumisviihtyvyyttä. 
Mahdollinen tärinä tulee ottaa huomioon rakennusten ja rakenteiden suun-
nittelussa. 
 
Rautatien suoja-alueella rautatienpitäjällä on tie- tai rautatieliikenteen tur-
vallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai ra-
joittaa kasvillisuuden korkeutta. Suoja-alueella ei saa pitää sellaista raken-
nusta, varastoa, aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka 
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käytöstä voi aiheutua vaaraa tie- tai rautatieliikenteen turvallisuudelle taik-
ka haittaa radanpidolle. 
 
Autopaikkoja on varattava 1 ap/60 m2 liike- ja toimistokerrosalaa sekä 
henkilöliikenteen odotustilan kerrosalaa kohti. 
 

4.2. Tonttijako 
 
Korttelin 22 tontilla 1 on sitova tonttijako. Korttelissa 2 tontilla 5 on ohjeelli-
nen tonttijako. 
 

4.3. Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset 
 
Asemakaavaratkaisun vaikutuksia arvioidaan valtakunnallisiin alueidenkäyt-
tötavoitteisiin peilaten. Ratahankkeeseen liittyviä, Liikenneviraston teettä-
miä, vaikutusselvityksiä ja suunnitteluaineistoa on käytetty hyväksi vaiku-
tuksia 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 ympäristö-
vaikutusten arviointiin (YVA) liittyen vaikutuksia on arvioitu vuonna 2008 ja 
meluvaikutuksia on arvioitu uudelleen Liikenneviraston laatimassa han-
kearvioinnissa vuonna 2015 ja ratasuunnitelman yhteydessä 2017.  Ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) on käyty läpi hank-
keen merkittävimmät vaikutukset liittyen liikenteeseen, aluerakenteeseen 
ja aluetalouteen, maankäyttöön ja kaavoitukseen, ihmisten elinoloihin ja 
viihtyvyyteen, meluun, tärinään, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, luon-
nonvaroihin, pinta- ja pohjavesiin, maa-alueiden pilaantumisriskeihin sekä 
ilmastoon ja päästöihin. 
 
Kaksoisraiteen rakentaminen tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötarkoi-
tuksia, joissa on esitetty raideliikenteen toimintaedellytysten kehittämistä. 
Kaksoisraiteen toteuttaminen parantaa ympäristöä vähän kuormittaviin lii-
kennemuotoihin lukeutuvan raideliikenteen ja joukkoliikenteen käyttöedel-
lytyksiä sekä tukee kestävän kehityksen mukaisen yhdyskuntarakenteen 
kehittymistä. Itä-Suomen liikenneyhteydet paranevat ja maakunnan hou-
kuttelevuus kasvaa kaksoisraiteen myötä. Kaksoisraiteen rakentamisella ei 
ole vähentävää vaikutusta ilmastonmuutokseen, mutta se vähentää hiilidi-
oksidipäästöjä. (Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen alustava yleissuunni-
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telma 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 kehittä-
mistä. Ratahanke tukee toimivaa aluerakennetta koko Etelä-Karjalan maa-
kunnan alueella. 
 
Rautatieliikenteen toimintaedellytysten parantaminen vaikuttaa yritysten 
toimintaedellytyksiin ja elinkeinoelämään sekä parantaa radan palveluta-
soa myös henkilöliikenteen osalta. Kaavan mahdollistama kaksoisraiteen 
rakentaminen lisää olennaisesti radan välityskykyä ja toimivuutta. Radan 
perusparantaminen ja kaksoisraiteen rakentaminen lisäävät elinkeinoelä-
män ja teollisuuden toimintamahdollisuuksia. Nopeammat yhteydet ja 
mahdollisuus raskaampien kuljetusten käyttöön vähentävät teollisuuden 
kustannuksia ja parantavat sen kilpailukykyä. Kaksoisraide osoitetaan ny-
kyisen 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 hy-
vin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuin-
alueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdolli-
simman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. VAT:t kohta 4.3. 
 
Kaksoisraiteen rakentaminen parantaa ympäristöä vähän kuormittaviin lii-
kennemuotoihin lukeutuvan raideliikenteen sekä joukkoliikenteen käyttö-
edellytyksiä. Hanke tukee myös liikennejärjestelmän ja alueidenkäytön yh-
teensovittamista sekä henkilöautoliikenteen tarpeen vähentämistä.  
 

• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
 
Kaava-alueen elinympäristön laatua eniten heikentävä tekijä on melu ja tä-
rinä. Ratahankkeella on vaikutusta lähimpänä rataa asuvien ihmisten elin-
oloihin ja elinympäristöön. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Saaranka-
dun varren pientalojen asukkaisiin radan eteläpuolella.  Tuulikallion pienta-
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loalueen 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 melu-
kaiteen, -aidan ja/tai –vallin. Melusuojaus tulee toteuttaa samaan aikaan 
kaksoisraiteen rakentamisen kanssa. 
 
Tärinälle alttiita alueita havaittiin vuonna 2009 tehdyssä selvityksessä 
Luumäki –Imatra ratavälillä yhteensä noin 14 kilometrin matkalla. Rata-
suunnitelmassa 15.5.2017 on kaava-alueelle merkitty 500 metriä tä-
rinävaimennusta Tainionkoskentieltä länteen päin.  
 
Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) 
meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. 
Suomessa alue määritellään melualueeksi, jos melutaso ylittää ulkona me-
lun päiväohjearvon 55 dB (klo 07-22) tai yöohjearvon 50 dB (klo 22-07). Al-
tistumista 55 dB ylittävälle liikennemelulle pidetään haitallisena. 

 
Nykytilanteessa raideliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot ylittävät valtio-
neuvoston päätöksen päivä- ja yöaikaiset ohjearvot muutamilla Asemäen-
tien varren kiinteistöillä. 
 
Meluhaitat ilmenevät useimmiten unihäiriöinä, sekä lepoon, keskittymiseen 
ja oppimiseen liittyvinä vaikeutumisena. Melu vähentää ja heikentää 
elinympäristön viihtyisyyttä ja laatua erityisesti asumiseen käytettävillä alu-
eilla, sekä loma- ja virkistysalueilla.  
 
Ratasuunnitelmassa Imatran kaupungin alueelle on osoitettu meluntorjun-
taa siten, että melulle altistuvien määrä ei nouse nykytilanteesta. Meluntor-
juntaa on tutkittu ratasuunnitelmassa kokonaisuutena. Erityisesti korkeim-
pien melutasojen (60-70 dBA) altistujamäärää on ratasuunnitelman melun-
torjunnalla pyritty pienentämään. Ratasuunnitelman meluntorjunnan joh-
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dosta rautatien melutilanne parantuu osalla radan varren alueista nykyises-
tä. 
 
Kaupunginhallitus § 353 18.12.2017; poimintoja päätösesityksestä:  
Ratasuunnitelman meluselvityksen ja siihen perustuvan meluntorjunnan 
tavoitteenasettelu ei ole Valtioneuvoston meluohjearvoista antaman pää-
töksen (Vnp 993/1992) mukainen. Melunsuojauksen periaatteena tulee ol-
la, että kukaan ei jää melun ohjearvon ylittävälle alueelle ja altistu terveys-
haittaa aiheuttavalle melutasolle. Asianmukainen melusuojaus tulee nähdä 
kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvänä tekijänä. Imatran kau-
pungin lähtökohtainen kanta on, että Liikenneviraston tulee toteuttaa vaa-
dittavat melusuojaukset siten, että melusuojauksessa on noudatettava Val-
tioneuvoston päätöstä ja meluntorjuntalakia. 
 
Täydennys 11.7.2018 (viite: ELYn lausunto 11.6.2018) 
 
Asemakaavalla pyritään siihen, että ratahankkeen toteutuksessa noudate-
taan Vnp 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja. 
 
Asemakaavassa on rautatiealueelle merkitty melunsuojausmerkinnät rata-
suunnitelmassa esitettyihin paikkoihin. Kaava kuitenkin mahdollistaa me-
luntorjunnan toteuttamisen myös sellaisiin kohtiin, mitä ei ole ratasuunni-
telmassa esitetty. Kaupunki selvittää melusuojausten lisärakentamista yli-
jäämämassoilla. 
 
Imatran kaupunki katsoo, että erillisiä meluselvityksiä ei ole tarkoituksen 
mukaista tehdä. 
 

• Rakentamisaikaiset vaikutukset 
 
Rakennustöiden aikaiset vaikutukset näkyvät suunnittelualueen katuver-
kossa raskaan työmaaliikenteen lisääntymisenä (työmaa-ajoneuvot). Lisäksi 
rakentaminen aiheuttaa tilapäisiä ympäristöhäiriöitä, kuten melua, tärinää ja 
maisemahaittoja sekä paikallisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Rakenta-
misen aikaisia vaikutuksia voidaan lieventää mm. teknisin toimenpitein. 
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 
VAT:n kohtaan 4.4 on kirjattu mm.: Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen 
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtele-
van luonteen säilymistä ja luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuu-
rimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä.  
 
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kult-
tuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytössä on 
otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.  
 
Kaava-alue käsittää radan varren alueen Karhumäenkadusta Vuokselle. 
Rautatie ja valtatie 6 vaikuttavat voimakkaasti maisemassa. Alueen merkit-
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tävimmät kulttuuri- ja luontoympäristöt, Mansikkakosken ristikkosilta ja ns. 
Asevelitalo, sijaitsevat Vuoksen rannalla. Vaikka rakennettu ympäristö tulee 
muuttumaan merkittävästi uuden sillan rakentumisen myötä, turvataan 
Mansikkakosken sillan ja Asevelitalon säilyminen kaavan suojelumerkin-
nöillä. Alueen virkistyskäyttö on turvattu säilyttämällä nykyisin käytössä 
olevat jalankulku- ja pyöräilyreitit nykyisillä paikoillaan. Myös Vuoksen ran-
ta-alue säilyy puistona  
 
Suunnittelualueelta ei myöskään tunneta muinaismuistolain (295/1963) 
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joten kaavaratkaisulla ei ole vaiku-
tusta arkeologiseen kulttuuriperintöön. 
 
Kaavahanke vaikuttaa merkittävästi kaupunkikuvaan ja maisemaan uuden 
Vuoksen ylittävän sillan osalta. Myös uuden raiteen ja Tainionkoskentien 
ylittävän sillan rakentuminen muuttaa kaupunkikuvaa Keskusaseman koh-
dalla. Muilta osin vaikutukset eivät ole merkittäviä, koska uusi raide sijoittuu 
välittömästi nykyisen viereen eikä sitä varten tarvitse avata uutta ratakäytä-
vää. 
 
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka kä-
sittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelä-
män toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueiden käyttö sovitetaan 
yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja paranne-
taan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. 
Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. 
VAT:t kohta 4.3. 
 
Rataverkoston parantaminen lisää rautatiekuljetusten määrää. Kaksoisrai-
teen toteuttaminen ja rataosuuden kapasiteetin kasvu tulee siirtämään mm. 
puutavarakuljetuksia ja muuta raskasta tavaraliikennettä maantieliikentees-
tä rautateille. Kaksoisraiteen rakentaminen parantaa rautatieliikenteen kil-
pailukykyä, 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 tie- 
ja katuverkkoon, lukuun ottamatta Keskusaseman kortteliin liitettyä joukko-
liikenteelle varattua katua. Kadun käyttö jatkuu kuitenkin nykyisessä muo-
dossaan. 
 
Rautatiealueelle ja sen välittömään läheisyyteen tarvittavina huoltoteinä 
käytetään lähtökohtaisesti nykyisiä väyliä, jotka palvelevat rakentamista ja 
radan huoltoa.  
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• Vaikutukset liikennemääriin, liikenteen toimivuuteen ja liikenneturval-

lisuuteen 
 
Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta katuliikenteen liikennemääriin 
eikä liikenteen toimivuuteen suunnittelualueella tai sen läheisyydessä lu-
kuun ottamatta rakentamisen aikaisia häiriöitä. 
 

• Vaikutukset rautatieliikenteeseen 
 
Kaksoisraiteen rakentaminen mahdollistaa junaliikenteen lisääntymisen, ju-
nien nopeuksien nousun sekä akselipainojen kasvun.  

 
Tavaraliikenne- ja henkilöliikennemuutokset vaikuttavat yritysten toiminta-
edellytyksiin ja elinkeinoelämään. Radan palvelutason parantaminen lisää 
elinkeinoelämän ja teollisuuden mahdollisuuksia toimia radan vaikutusalu-
eella nykyistä tehokkaammin. Nopeammat yhteydet ja mahdollisuus ras-
kaampien kuljetusten käyttöön vähentävät teollisuuden kustannuksia ja 
parantavat sen kilpailukykyä.  Muiden kaupunkien ja työpaikkojen saavutet-
tavuus paranee henkilöliikennemuutoksien ansiosta, mikä puolestaan vai-
kuttaa asukkaiden elinoloihin ja väestökehitykseen (YVA, 2008.) 
 
Mansikkakosken nykyinen teräksinen ratasilta on käyttöikänsä lopussa, eikä 
sen korjaaminen ratasiltana ole kannattavaa. Uusi silta mahdollistaa osal-
taan Luumäki-Imatra -hankkeen tavoitellut toimenpiteet. 

 
Uuden sillan rakentamisella on myönteisiä vaikutuksia junaliikenteen aihe-
uttamaan meluun alueella. Uusi silta sepelitukikerroksineen aiheuttaa ny-
kyistä teräksistä siltaa vähemmän melua junan sitä ylittäessä. Lisäksi uuden 
sillan molemmille reunoille rakennettavat lasiset melukaiteet vaimentavat 
melua. Parantuneella melutilanteella on positiivinen vaikutus lähialueiden 
viihtyvyyteen. Sillan rakentaminen ei aiheuta pysyvää haittaa vesistölle. 
 
Radan kehittäminen tukee maakuntakaavassa ja 1. vaihemaakuntakaavassa 
esitettyjä liikenteen olosuhteiden kehitystavoitteita. 
 

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 

https://aineistot.liikennevirasto.fi/hankkeet/rata/luumaki_imatra_taravara_ras/A_selostusosa/LUIMA_Kustannusarvio.pdf
https://aineistot.liikennevirasto.fi/hankkeet/rata/luumaki_imatra_taravara_ras/A_selostusosa/LUIMA_Kustannusarvio.pdf
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Imatran kaupungin osuus melusuojauksen toteuttamisesta 
 
Imatran kaupungin osuudeksi tulevista rakentamiskustannuksista (melun-
torjunta) on ehdotettu 0,181 M€, joka on 25 % nykymeluntorjunnan kustan-
nuksista. 
 
 
 
 
 
Meluntorjuntaa on suunniteltu rakennettavaksi kolmeen kohteeseen: 
Meluntorjunta-alue 8: Korvenkanta (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 an-
taman lausunnon pohjalta, kustannukset tulevat kasvamaan. 
 

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  
 
Liikenneviraston laatima ratasuunnitelma voidaan hyväksyä asemakaavan 
tultua voimaan, jonka jälkeen alkaa rakennesuunnitteluvaihe. Kaksoisrai-
teen rakentaminen alkanee aikaisintaan syksyllä 2019. 
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Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 23.10.-21.11.2017. Suunnitelmaan koh-
distuu muistutuksia.  
 
Imatran kaupunki on antanut lausunnot Luumäki-Imatra tavara ratasuunni-
telmasta (Kakela § 100 12.12.2017, KH § 353 18.12.2017). 
 
Kaavan toteuttamiseen ja radan rakentamissuunnitteluun liittyen tulisi nou-
dattaa Imatran kaupungin antamaa lausuntoa ja parantaa lähialueiden me-
lunsuojausta. Asemakaava mahdollistaa meluntorjunnan. 
 
”Ratatoimituksen yhteydessä on mahdollista saada melukorvauksia, jos 
melu on noussut entisestä tasosta. Korvausvaatimuksia voi esittää suoraan 
toimitusinsinöörille tai hankkeen julkisissa kokouksissa. Ratahankkeissa lä-
hetetään kutsukirjeet julkisiin kokouksiin heille, jotka asuvat korkeintaan 30 
metrin etäisyydellä radasta. Muille julkisista kokouksista ilmoitetaan lehti-
kuulutuksella.” Sähköposti 19.2.2018 /Maanmittauslaitos, Terhi Nygård 
 
Tarvittavat osoitemuutokset voidaan tehdä kaavan lainvoimaisuuden jäl-
keen. Myös kevyenliikenteen yhteyksien nimet Reunaraitti ja Koskiraitti voi-
daan merkitä maastoon kaavan lainvoimaisuuden jälkeen. 
 
Olemassa olevien johtojen ja laitteiden siirrosta aiheutuvista kustannuksista 
vastaa siirron vaatija. Rakentamis- ja muutostoimenpiteitä voidaan tehdä 
asemakaavan niitä estämättä. 
 
Imatra 8.3.2018, täydennetty 11.7.2018 
 
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/ 

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