IMATRAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT
Kaupunkisuunnittelu

KAAVOITUSKATSAUS JA -OHJELMA 2019-2021

Imatralla käynnistyy monia merkittäviä kaavoitushankkeita vuoden 2019 aikana
Vuoden 2019-2020 merkittävin kaavahanke on Imatran yleiskaavan 2040 laatiminen. Merkittävimpiä
asemakaavahankkeita on Imatrankosken keskustan kohteiden lisäksi myös käytöstä poistuvien koulujen
kaavahankkeet. Imatran kaupunki on käynnistänyt myös kaavallisen selvityksen Ukonniemen alueelta,
jossa tutkitaan, että voidaanko osassa loma-asunnoista mahdollistaa pysyvä asuminen. Myös Korvenkannan alueella on käynnistetty asemakaavan muutos, jolla pyritään luomaan edellytykset monipuolisen
yritysalueen rakentamiselle.
Kaavoitusohjelmaan kirjattujen kohteiden ohella tullaan käynnistämään erillisiä kiireellisiä hankkeita
tarpeen mukaan. Tässä kaavoituskatsauksessa ei kuuluteta vireille uusia kohteita, vaan vireilletulosta
kuulutetaan erikseen suunnittelun käynnistyessä. Samalla tuodaan nähtäville myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS).
Kaava-asiakirjoihin voi tutustua: www.imatra.fi /Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus tai karttapalvelusta:
https://kartta.imatra.fi/
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1. Yleistä
1.1

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia
katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavaasioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoitusohjelmasta ei ole MRL:n säädöksiä.

1.2

Kaavoituskatsauksen sisältö
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.
Kaavoituskatsaus luo tiedollisen pohjan sille, että kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan kaavoitusprosessiin ja kaavojen sisältöön.
Kaavoitusohjelma on Imatralla yhdistetty kaavoituskatsaukseen ja tällä pyritään tuomaan
keskusteluun pidemmän aikavälin kaavatöitä ja kaavoituksen tulevia painopisteitä. Ohjelmaan on sisällytetty myös luonnoksia kaavoitettaviksi tulevista alueista, jotka ovat nähtävillä
kaupungin internet –sivuilla. Ohjelma ei ole oikeudellisesti sitova, eikä kaikkia tulevia kaavahankkeita välttämättä kyetä ennakoimaan ohjelmointivaiheessa.

1.3

Maapoliittinen ohjelma
Maapoliittinen ohjelma on maapolitiikkaa ohjaamaan tarkoitettu strateginen ohjausväline.
Ohjelmassa määritellään kunnan periaatteet raakamaan hankintaan, yksityisen maan kaavoittamiseen ja siihen liittyviin sopimuksiin, asemakaavojen toteuttamisen edistämiseen ja
tonttien luovutuksiin sekä kaavoituksen ja maapolitiikan yhteensovittamiseen. Imatra maapoliittinen ohjelma vuodelta 2009 päivitetään 2019 aikana. Maapoliittiseen ohjelmaan kirjataan periaatteet maankäyttösopimusten yhteydessä sovittavista korvauksista.

1.4

Maankäyttösopimukset
Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään
sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan
toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista.
Maanomistajan osallistumisesta kunnalle aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin sovitaan ensisijaisesti maankäyttösopimuksin. Kaavojen sisällöstä ei voida sopia. Maankäyttösopimus voidaan sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. MRL 91 b §
Ensisijaisesti maankäyttösopimuksissa pyritään kohdentamaan sopimuskorvaukset yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.
Sitovasti voi ennen kaavoitusprosessia tai sen alkuvaiheessa sopia vain kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä kustannuksista. Maankäyttösopimuksia valmistellaan rinnan
kaavoituksen kanssa kaavalle kaavaprosessissa tavoitteeksi asetettua lopputulosta ennakoi3 / 29
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den. Sopimukset tehdään tällöin kuitenkin kaavan suhteen ehdollisina siten, että niiden vaikutukset syntyvät vain, jos kaava tulee voimaan.
Maankäyttösopimuksista tiedottaminen
Maankäyttösopimuksista tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä MRL 91 b 4 mom. Tarkoituksesta tehdä sopimus on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä.
Maankäyttösopimuksesta on tiedotettava myös kaavoituskatsauksessa. MRL7 §.
On myös mahdollista, että kaavoitusmenettely on jo edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaihetta pidemmälle, kun kunta havaitsee sopimusmenettelyn tarpeelliseksi. Tällöin
kaavan laatimisen yhteydessä tulee tiedottaa osallisten tiedonsaannin kannalta sopivalla tavalla. Tiedottaminen voi tapahtua kaavan valmistelusta tiedottamisen yhteydessä.
Maankäyttösopimukseen suhde kaavoitukseen
Maankäyttösopimuksella ei voida sitovasti sopia kaavan sisällöstä eikä sopimuksella voida
syrjäyttää lain mukaista kaavoitusmenettelyä. MRL 91 b §. Kaavoitus on prosessina itsenäinen, ensisijainen ja riippumaton kunnan harjoittamasta sopimustoiminnasta. Asemakaavan
sisältö määräytyy kunnan yleispiirteisessä kaavoituksessa asetettujen maankäyttötavoitteiden
ja laissa asetettujen sisältövaatimusten mukaisesti ja yksityiskohdiltaan lainmukaisen kaavan
laatimisen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointimenettelyn ja päätöksentekomenettelyn
lopputuloksena.
1.5

Kehittämiskorvaukset
Niillä asemakaavoitettavan alueen maanomistajilla, joille asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin siten kuin laissa erikseen säädetään. Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa. MRL 91 a §. Yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin osallistumisvastuun toteuttaminen voi tapahtua joko sopimuksella tai perimällä maanomistajalta kehittämiskorvaukseksi kutsuttu maksu MRL 91 c §.
Maanomistajia on yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin osallistumista koskevan velvollisuuden täyttämisessä kohdeltava yhdenvertaisesti MRL 91 a 2 mom. Jos maanomistaja tämän velvollisuuden täyttämisessä asetetaan erilaiseen asemaan muihin maanomistajiin verrattuna, tulee sen perustua alueen erilaisuudesta johtuviin korkeampiin toteuttamiskustannuksiin tai muutoin tilanteiden erilaisuuteen.
Maankäyttösopimuksilla voidaan kehittämiskorvausta koskevien säännösten rajoittamatta
laajemminkin sopia osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Maankäyttösopimus voidaan tehdä silloinkin, kun maanomistajalle ei synny kaavasta merkittävää hyötyä ja vaikka
maanomistajalla ei tällöin ole lakiin perustuvaa velvoitetta osallistua kaavan toteuttamisen
kustannuksiin.
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Maankäyttösopimuksen ensisijaisuus kehittämiskorvaukseen nähden
Jos maanomistajan kanssa ei ole syntynyt sopimusta hänen osallistumisestaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, kunta voi periä kehittämiskorvauksena maanomistajalta asemakaavan mukaiselle tontille asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden, rakennusoikeuden lisäyksen tai käyttömahdollisuuden muutoksen aiheuttamaan tontin arvonnousuun
suhteutetun osuuden kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuksista. (MRL 91 c §).
Lähteet: Kuntaliitto.fi
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/maapolitiikanopas/maapolitiikan-keinot/maankayttosopimukset

2. Kaavaprosessin vaiheet
Kaavaprosessi voidaan jakaa pääpiirteissään neljään eri vaiheeseen.
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Kaavaprosessin kesto
Asemakaavaprosessiin kuluva aika on riippuvainen kohteen suunnittelutyön vaativuudesta,
tehtävien selvitysten määrästä sekä vuorovaikutuksesta ja osallisilta saadusta palautteesta sekä muutostarpeista suunnittelutyön aikana. Asemakaavamuutokset, jotka eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä ja ne hyväksyy kaupunkikehityslautakunta, saadaan nopeimmillaan lainvoimaisiksi noin puolessa vuodessa. Vaikutuksiltaan merkittävät kaavat, jotka hyväksyy kaupungin valtuusto, saadaan lainvoimaisiksi minimissään kalenterivuodessa. Tämä kuitenkin
edellyttää, että prosessi etenee ilman valituksia ja suunnittelutyön lähtökohdat ovat selkeät.
Kaavaprosessille ei ole laissa määritettyä maksimiaikaa.
Jokaisen kaavahankkeen aikataulu arvioidaan OAS:n laadinnan yhteydessä.
Valtakunnallista vertailutietoa luettavissa Ympäristöministeriön julkaisusta:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80531
Osallinen (MRL 62 §)
Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä muutkin kuntalaiset eli ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin
kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee. Näitä ovat esimerkiksi eri alojen järjestöt sekä kaupungin toimialat ja valtion virastot. Osalliset mainitaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Aloitusvaihe
Aloitusvaihe käsittää kaavoitusaloitteen kirjaamisen ja sopimuksen kaavoituskulujen maksamisesta, jonka jälkeen kaavahanke voidaan kuuluttaa vireille. Aloitusvaiheessa laaditaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka julkaistaan joko vireilletulon yhteydessä tai
erillisellä kuulutuksella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Aloitusvaiheessa arvioidaan myös tehtävien selvitysten tarve (esim. luontoselvitykset).
Vaikutuksiltaan vähäisissä kaavahankkeissa OAS, kaavaluonnos ja selostusluonnos asetetaan
nähtäville samanaikaisesti.
Valmisteluvaihe
Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta lähetetään tieto osallisille kirjeitse sekä
tiedotetaan paikallislehdessä ja kaupungin nettisivuilla.
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuorovaikutusta varten 30 päivän ajaksi. Osalliset voivat
esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Suunnitelmia
esitellään pääasiassa kaavoituksen tiloissa.
Palautteet kaavaluonnoksesta pyydetään lähettämään Imatran kaupungin kirjaamoon kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki antaa perustellun vastineen mielipiteisiin kaavaselostuksessa. Viranomaisilta pyydetään lausunnot valmisteluaineistosta.
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Ehdotusvaihe
Kaupunkikehityslautakunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 14 tai 30 päiväksi riippuen
kaavan merkittävyydestä (MRL 65 §). Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan paikallisessa sanomalehdessä, virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla. Osallinen voi tehdä ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.
Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteella tehdään vähäiset tarkistukset kaavaehdotukseen. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu
sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen ehdotuksena
nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.
Hyväksymisvaihe
Ehdotusvaiheen jälkeen kaupunginhallitus päättää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen
hyväksymisen esittämisestä valtuustolle. MRL 52 § mukaan asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Kaupunkikehityslautakunta päättää yleiskaavan mukaisen asemakaavan tai sen muutoksen
sekä ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymisestä silloin, kun kyse on muusta kuin vaikutukseltaan merkittävästä kaavasta. (Hallintosääntö, KV 15.10.2018 § 92)
Kaavan voimaantulo
Kaavan hyväksymispäätös tulee lainvoimaiseksi 30 vrk:n kuluttua päätöksen julkipanosta.
Osallinen voi valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Kaavan lainvoimaiseksi tulosta ilmoitetaan joka julkaistaan paikallisessa sanomalehdessä, virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla.

3. Kaavoitusaloite ja kustannukset
Kaavasuunnittelu käynnistetään kaavoitusaloitteiden pohjalta. Jokaisella kaupunkilaisella tai
maanomistajalla on oikeus asemakaava-aloitteen tekemiseen halutessaan muutosta asemakaavoihin. Kaavoitusaloitteen tekijä voi olla myös Imatran kaupunki ja kaupungin yhtiöt.
Jos tilan / tontin omistaja tai haltija haluaa asemakaavaa / asemakaavan muutosta voimassa
olevaan asemakaavaan, hänen on sitä kirjallisesti haettava. Mahdollisesta konsultin käytöstä
asemakaavan laadinnassa tulee sopia erikseen kaupungin kaavoituksen kanssa. Ennen hakemuksen jättämistä tulee ottaa yhteyttä Imatran kaupungin kaavoitukseen muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voi tiedustella haettavan muutoksenkustannuksista, aikatauluista ym. muutokseen liittyvistä asioista.
Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. (MRL 59 §).
Tietoa kaavoituksen kustannuksista löytyy: www.imatra.fi: Etusivu Asuminen ja ympäristö Kaavoitus  Liitteet: Kaupunkisuunnittelu tuote ja palveluhinnasto 2019
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4. Kaavojen vireilletulo
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada
tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta
sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. (MRL 63)
Kaavahanke voidaan kuuluttaa vireille kaavoitusohjelmassa tai erillisellä kuulutuksella. Erillisen kuulutuksen yhteydessä voidaan kuuluttaa myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) nähtäville, joka laaditaan suunnittelun aluksi. Osallinen voi esittää mielipiteitä
OAS:ista.
Kaupunki on ilmoittanut hankkeiden vireilletulosta aiempien vuosien kaavoituskatsauksissa
sekä erikseen kuuluttamalla. Koska kaikkia ei ole resurssi- tai muista syistä voitu käynnistää,
on tähän raporttiin koottu ne hankkeet, joiden suunnittelua ei käynnistetä vuosien 2019-2021
aikana. Hankkeet kuitenkin pidetään vireillä ja niiden käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.

5. Yleis- ja asemakaavojen sisältövaatimukset
Yleis- ja asemakaavojen sisältövaatimukset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa.
Kaava esitetään kartalla, johon kuuluu myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavan
tulee perustua maastoa kuvaavaan pohjakarttaan. Pohjakartan tulee olla yksityiskohtaisuudeltaan ja tarkkuudeltaan riittävä.
Jokaisesta kaavahankkeesta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan tarkemmin kaavatyön tavoitteista, sisällöstä, käsittelyvaiheista ja aikataulutavoitteista
sekä esitetään suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden
vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. Kaavan vaikutusten
arvioinnin pohjaksi tarvitaan erillisiä selvityksiä.

6. Kaupunkisuunnittelun tavoitteita
Kaupunkisuunnittelun palvelut luovat edellytyksen kaupunkirakenteen suunnitelmalliselle
kehittämiselle tehtyjen päätösten ja kaupunkistrategiaan kirjattujen tavoitteiden pohjalta.
Kaupunkisuunnittelun vastuulle kuuluu kaupunkirakenteen suunnittelu kaavoituksesta alkaen kaupungin tonttien luovuttamiseen asti asiakkaiden eri hankkeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi.
Kaavoitus luo edellytyksiä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän
yhdyskuntarakenteen kehittymiselle suunnittelemalla maankäyttöä ohjaavia yleis- ja asemakaavoja. Tavoitteena on ympäristön toimivuuden ja viihtyisyyden parantaminen sekä elinkeinoelämän maankäytöllisten toimintaedellytysten luominen. Toiminta perustuu jatkuvaan
vuorovaikutukseen päättäjien, viranomaistahojen, kaupungin sidosryhmien, yritysten ja kuntalaisten kanssa.
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7. Katsaus vuoden 2018 kaavoitusohjelmaan
Vuoden 2018 aikana Imatran kaupungin kaavatyöt painottuivat kaksoisraidehankkeen toteuttamisen mahdollistavien ratakaavojen loppuun saattamiseen, palveluverkkouudistuksen toteuttamisen liittyvien kaavojen sekä yritysten aloitteesta vireille tulleiden kaavojen laatimiseen.
Imatran yleiskaavan 2040 laatiminen aloitettiin tausta-aineiston kokoamisella ja vuoropuhelulla osallisten kanssa. Vuoden aikana käynnistettiin myös kaavakävelyt, joissa kuntalaiset
saivat mahdollisuuden kertoa alueensa kehittämisestä kasvokkain kaupunkisuunnittelun
henkilöstölle sekä poliittisille päättäjille.
Vuoden 2018 kaavoitusohjelma on edelleen luettavissa: www.imatra.fi Asuminen ja ympäristöKaavoitus Imatran kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2018.

7.1

Toteutuneet tai päätöksenteossa olevat asemakaavat

Kaavoitusohjelman
2018 numero
Kaavan numero

1
Asemakaavan muutos 1089
19
Asemakaavan muutos 1081
3
Asemakaavan muutos 1088
22
Asemakaavan muutos 1084
21
Asemakaavan muutos 1087
24
Asemakaavan muutos 1074
26
Asemakaavan muutos 1014
27
Asemakaavan muutos 1015
28
Asemakaavan muutos 1080
23
Asemakaavan muutos 1086
29
Asemakaavan muutos 1085

Kohde

Kaavan vaihe

Päätös

Napinkulma

Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 8.4.–8.5.2019
Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 8.4.–8.5.2019
Hyväksytty. Kaava on tullut
voimaan 8.3.2019.
Hyväksytty. Kaava on tullut
voimaan 8.3.2019.
Hyväksytty. Kaava on tullut
voimaan 18.1.2019.

Kakela 19.3.2019 § 30

Hyväksytty. Kaava on tullut
voimaan 26.10.2018.
Hyväksytty. Kaava on tullut
voimaan 28.9.2018
Hyväksytty. Kaava on tullut
voimaan 28.9.2018
Hyväksytty. Kaava on tullut
voimaan 28.9.2018
Hyväksytty. Kaava on tullut
voimaan 4.4.2018
Hyväksytty. Kaava on tullut
voimaan 16.3.2018

KV 17.9.2018 (§ 219).

Honkapirtti
Kosken koulu
Lammassaaren
yritysalue
Fingridin kaava, Fortum
Oyj:n voimalaitoksen
alue
Kumppanuustalo
Ratakaava
Ratakaava
Ratakaava
Tuulikallio
Pässiniemi, Mansikkalan
koulukeskus

Kakela 19.3.2019 § 29
KV 28.1.2019
KV 28.1.2019
KV 10.12.2018

KV 20.8.2018
KV 20.8.2018
KV 20.8.2018
Kakela 20.2.2018
KV 29.1.2018 § 4
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7.2

Keskeytetyt kaavahankkeet
Kaksi asemakaavahanketta ja yksi osayleiskaavahanke keskeytettiin kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä.

Kaavan numero
Asemakaava ja
asemakaavan muutos 1013
Osayleiskaavan
muutos Y116

Kohde
Ratakaava, kaavoituskatsauksen 2018
kohde 25
Paajala

Asemakaavan
muutos 1083

Paajala, kaavoituskatsauksen 2018
kohde 21

Keskeytyksen syy
Alueen maankäyttö ratkaistaan laajemmalta alueelta Imatran Yleiskaava 2040
laatimisen yhteydessä.
Turvataan kouluille välttämättömän opetuskohteen säilyminen kävelyetäisyydellä
oppilaitoksista.
Turvataan kouluille välttämättömän opetuskohteen säilyminen kävelyetäisyydellä
oppilaitoksista.

Päätös
Kakela
17.4.2018 § 41
Kakela
26.6.2018 § 63
Kakela
26.6.2018 § 63

Keskeytettyjen kaavoituskohteiden kohteiden sijainti
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7.3

Kohteet, joiden suunnittelua ei käynnistetä
Vuoden 2018 kaavoituskatsaukseen kirjatuista kohteista asemakaavoitusta ei käynnistetä
vuoden 2019 aikana, mikäli erityistä tarvetta ei ilmene:

Kohde
5 Meltolan itäosa
Kuulutettu vireille kaavoituskatsauksessa
2018.
7 Aurankuja
8 Pihlajarinne
10B Onnela

11 Kurkvuori
12 Saarlampi
13 Tuulikallio
18 Savikanta

7.4

Tavoite /jatko
Imatran Veden toiminta-alueeseen kuuluva
alue, pääosin yksityisessä omistuksessa. Alueen
kiinteistönomistajiin otetaan kirjeitse yhteyttä
suunnittelutarpeen selvittämiseksi. Kohde–
otetaan kaavoitus ohjelmaan tarvittaessa.
Kiinteistönomistajan kanssa on neuvoteltu,
että yksittäinen rakennushanke voidaan toteuttaa voimassa olevan asemakaavan pohjalta.
Tonttijaon muutostarve
Tavoitteena on ollut pientaloalueen täydennysrakentaminen Alhonkujan koillispuolella. Alue
on yleiskaavassa viheraluetta, joten mahdollinen muutos selvitetään yleiskaavatyön yhteydessä.
Tavoitteena on ollut Leipäkiventien teollisuusalueen katuverkon ja korttelirajausten tarkistaminen.
Tavoitteena on Saunalahti-Sahalahti – alueen
rantarakentamisen periaatteiden tarkistaminen.
Tavoitteena on ollut tarkistaa Vesitornin ympäristön alueen käyttötarkoitus.
Tavoitteena on ollut tutkia täydennysrakentamismahdollisuudet entisen Savikannan koulun
tontilla ja tarkistaa alueen käyttötarkoitus.

Kaavoitusaloite
Ei kirjattua kaavoitusaloitetta. Kaavoitustarve koskee
Rossilankujan ja Vallinkadun välistä aluetta.
3/2016
6/2017
Kaupungin kaavamuutos
esitys, ei kirjattua aloitetta.
Aloite 6/2012
5/2015
8/2009, 7/2010, 2/ 2012
Muistilista-aloite 5/2019
11/2012
Ei kirjattua kaavoitusaloitetta.

Kohteet, joiden suunnittelu käynnistetään tarvittaessa
Vuoden 2018 kaavoitusohjelmaan kirjattuja ratakaavahankkeita käynnistetään tarvittaessa
ratasuunnitteluun liittyen yleiskaavasuunnittelun rinnalla. Samalla tarkistetaan tavoitteita ja
hankkeiden vaikutuksia ympäröivää maankäyttöön.

Imatra-valtakunnan raja-rata-asemakaavat

Asemakaavasuunnittelu käynnistetään radan ratasuunnitteluvaiheen alkaessa, mikäli aikataulut sitä edellyttävät. Rata-alueiden lähiympäristöjen maankäyttöä ja katuverkostoon tehtäviä muutoksia tarkastellaan yleiskaavan yhteydessä. Asemakaavahankkeet on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 2016-2017 yhteydessä. Asemakaavahankkeiden tarkoituksena on mahdollistaa valtakunnan rajan ylittävän rautatieliikenteen kehittäminen sekä
luoda edellytykset kansainväliselle tavara- ja henkilöraideliikenteen ylityspaikalle.
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9A Itä-Siitola

Tavoitteena on ollut ns. kolmioraiteen rata-alueen laajentaminen ratasuunnitelman ja yleiskaavan mukaiseksi. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa uusi ylikulkusilta Taaperontaipaleelle
ja laatia asemakaava rata-alueelle.

9B Linnankoski

Tavoitteena on ollut radan alikulkuyhteyden aluevarausten tarkistaminen Linnankoskenkadun risteyksessä. Kohteen toteuttaminen vaatii laajemman liikenteellisen tarkastelun. Periaatteet linjataan yleiskaavasuunnittelun yhteydessä.

9C Rajapatsas-Teppanala

Tavoitteena on ollut rata-alueen laajentaminen Terästehtaantien ylikäytävän, tehdasalueen ja
Nauhakuusenkadun ympäristössä.

9D Teppanala

Tavoitteena on ollut rata-alueiden rajaus Pelkolan ratapihan ympäristössä ja ratapihan yleissuunnittelun etenemisen ja hyväksymisen mahdollistaminen.

8. Kaavoitusaloitteet
Kaupunkisuunnittelu on selvittänyt ja selvittää edelleen tehtyjen aloitteiden ajankohtaisuuden ja ottaa tarvittaessa yhteyttä aloitteiden tekijöihin. Osa aloitteista on siirretty muistilistaaloitteiksi.
Kirjattuja kaavoitusaloitteita on 33 kpl, joista vanhin on vuodelta 2003. Muistilista-aloitteita
on kirjattu 74 kpl, joista vanhin on vuodelta 1990. Muistilista-aloitteilla tarkoitetaan kohteita,
jotka hakija toivoo käsiteltävän ko. alueen kaavoituksen yhteydessä. Liitteet 1 ja 2.

9. Vuosien 2019-2021 KAAVOITUSOHJELMA
9.1

Asemakaavahankkeet ja nykyinen tonttitarjonta
Suunnittelukaudella saatetaan päätökseen suunnitteluprosessissa olevat asemakaavat. Vuosien 2019-2021 aikana Imatran kaupungin kaavatyöt tulevat painottumaan kaupunkistrategian
mukaisesti mm. elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, elinvoimaisuuden vahvistamiseen ja
hyvinvoinnin edistämiseen. Vuoksenniskan ja Imatrankosken keskustojen laajempi kaavallinen tarkastelu pyritään käynnistämään vuoden 2020 aikana.
Tonttitarjonta
Asemakaavoituksen asuntotonttitarjontaa tulevat toteuttamaan jo voimassa olevien asemakaavojen tonttitarjonta. Kaavoitettuja ja ilman kunnallistekniikkaa olevia asuinalueita on tällä
hetkellä mm. Meltolassa ja Kymälahdessa. Pientalotontteja on tarjolla rakentajille eripuolella
kaupunkia noin 90 kpl. Kerrostalotontteja on tarjolla 15 kpl, rivitalotontteja 13 kpl, liiketontteja 11 kpl, teollisuustontteja 16 kpl sekä muita 5 kpl.
Vapaat tontit ovat nähtävillä: https://www.imatra.fi/tontit.
Palvelu- ja hoivakotitonteille on kysyntää ja se luo kaavamuutostarpeita myös keskustaalueille. Imatran kaupunki linjaa maapoliittiseen ohjelmaan palvelutonttien luovutuksen ja
luovutettavien tonttien hinnoittelun periaatteet. Kaavamuutoksilla Meltolassa ja Onnelassa
saataneen muutamia omakotitontteja tarjolle rakennetun kunnallistekniikan piiristä.
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Asemakaavahankkeet
Tähän kaavoitusohjelmaan on koottu uusien tulevien kohteiden lisäksi jo suunnittelussa olevia hankkeita. Suunnittelun painopiste on aluksi vireilletulleiden ja keskeneräisten asemakaavojen loppuunsaattamisessa sekä kaavoitusaloitteiden kautta tulleiden hankkeiden käynnistämisessä. Uusien kaavatöiden vireilletulosta ilmoitetaan työn käynnistyessä.
Kohde
nro
kartalla
1

Kohde

Tarkoitus

Lähtökohta /tavoiteaikataulu

Imatrankoski, Torkkelinkatu ja
Koskis, kaava 1082
Kaukopään tehdasalue, kaava
1101
Imatrankoski, Fortumin alue,
kaava 1099
Mansikkala, Linnalan koulu,
kaava 1097
Imatrankoski, Imatrankosken
koulu ja päiväkoti, kaava 1096
Kaukopää, Kaukopään koulu,
kaava 1095
Tainionkoski, Tainionkosken
koulu, kaava 1098
Tainionkosken päiväkoti,
Alapelto, kaava 1092
Korvenkanta, yritysalue, kaava
1091
Onnelan asuntoalue, kaava 1094

Kiinteistökehittäminen

Meltolan asuntoalue (länsi),
1093
Ukonniemi,
yleiskaavan muutos 117
asemakaavan muutos 1100

Saneerauskaava

13

Ritikankoski, Seurakuntakeskus, 1102

Uudisrakentaminen

14

Neitsytniemi, Neitsytniemen
kartano

Kiinteistön kehittäminen

15

Imatrankosken keskustaan
tuloympäristö

Keskustan kehittäminen

16
17
18

Imatrankosken keskusta
Vuoksenniska
Korvenkanta, Piikadun, Korvenkannantien ja rautatien
välinen alue

19

Korvenkanta-Ukoniemi

20

Teppanala, Kultakuusen varren
korttelin 87 asemakaavan muutos
Ritikankoski, Karhumäki

Keskustan kehittäminen
Keskustan kehittäminen
Yleiskaavan mukaisen työpaikka-alueen (TP) / rakennuskiellossa olevan alueen asemakaavan tarkistaminen.
Ukonniemen taimitarha- ja
soranottoalueiden sekä ajoharjoitteluradan alueen kaavallinen
tarkastelu
Rakennuskiellossa olevan alueen asemakaavan tarkistaminen.
Asemakaavattoman ja rakennuskiellossa olevan alueen asemakaavan tarkistaminen

Kaupungin aloite
Kakela toukokuu 2019.
Kaavoitusaloite/StoraEnso 24.1.2019
Kakela 16.4.2019
Aloite tulossa.
Kuulutettu vireille 17.2.2019
Kaavoitusaloite / Mitra 19.10.2018
Kakela syksy 2019
Kaavoitusaloite / Mitra 19.10.2018
Kakela elokuu 2019
Kaavoitusaloite / Mitra 19.10.2018
Kakela syksy 2019
Kaavoitusaloite / Mitra 16.11.2018
Kakela elokuu 2019
Kaavoitusaloite / Mitra 16.11.2018
Kakela toukokuu 2019
Kaavoitusaloite / Mitra 19.10.2018 Kakela toukokuu 2019
Kaupungin aloite.
Kakela syksy 2019
Kaupungin aloite.
Kakela syksy 2019
Kaupungin aloite.
Kuulutettu vireille 17.2.2019.
Suunnittelu käynnistyy loppuvuodesta
2019.
Aloite tulossa.
Kuulutettu vireille 17.2.2019
Suunnittelun käynnistymisestä päättää
hakija.
Kaavoitusaloite / Mitra 20.3.2019
Suunnittelu käynnistyy loppuvuodes-ta
2019.
Kuulutettu vireille vuoden 2016-2017
kaavoituskatsauksen ja –ohjelman yhteydessä.
Suunnittelu jatkuu 2020.
Kaupungin aloite, käynnistyminen 2020
Kaupungin aloite, käynnistyminen 2020
Kaupungin aloite
Suunnittelun käynnistyminen 2020-2021

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

21

Tehdasalueen laajentaminen
Kiinteistökehittäminen
Kiinteistökehittäminen
Kiinteistökehittäminen
Kiinteistökehittäminen
Kiinteistökehittäminen
Korttelin laajennus
”Businesspark”
Saneerauskaava

Tutkitaan loma-asuntojen
muuttamista pysyviksi asunnoiksi.

Kaupunginaloite
Suunnittelun käynnistyminen 2020
Kaupungin aloite
Suunnittelun käynnistyminen 2020
Kaupungin aloite
Suunnittelun käynnistyminen 2021
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22

Uimahallin ja urheilutalon kortteli
Meltola, Meltolan koulu ja päiväkoti
Vuoksenniska, ent.
rantasairaalan kortteli

Rakennusten saneeraus

25

Vuoksenniska, ent. saunapesulan tontti

Kiinteistökehittäminen

26
27
28
29

Vuoksenniska
Tienhaara
Teppanala
Linnansuo

Rakennuskiellossa olevien alueiden asemakaavan tarkistaminen.

23
24

Kiinteistön kehittäminen
Kiinteistökehittäminen

Mitra, ei aloitetta
Suunnittelun käynnistyminen 2021
Mitra, ei aloitetta
Suunnittelun käynnistyminen 2021
Kaupunginaloite
(Kaavoitusohjelman 2018 kohde 16)
Suunnittelun käynnistyminen 2021
Kaupunginaloite
(Kaavoitusohjelman 2018 kohde 17)
Suunnittelun käynnistyminen 2021
Kaupunginaloite
Suunnittelun käynnistyminen 2021
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1 Asemakaavan muutos 1082, Imatrankoski, Torkkelinkatu ja Koskis
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia uudisrakentamisen mahdollisuuksia
ja päivittää voimassa olevat
asemakaavat. Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan
uudisrakentamisen sovittamista historiallisesti kerrostuneeseen kaupunkirakenteeseen.

2 Asemakaavan muutos 1101, Kaukopään tehdasalue
Asemakaavamuutoksen
tavoitteena on laajentaa
Kaukopään tehdasaluetta. Suunnittelulla
mahdollistetaan öljy- ja
lipeäsäiliöiden rakentaminen uuteen paikkaan.

3 Asemakaavan muutos 1099, Imatrankoski, Fortumin alue
Suunnittelun tavoitteena on
mahdollistaa kiinteistöjen
kehittäminen, täydennysrakentamismahdollisuuksien
tutkiminen ja huonokuntoisten rakennusten purkaminen.
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4 Asemakaavan muutos 1097, Mansikkala, Linnalan koulu
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten,
että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä.

5 Asemakaavan muutos 1096, Imatrankosken koulu ja päiväkoti
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten,
että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä.

6 Asemakaavan muutos kaava 1095, Kaukopään koulu

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä.

16 / 29

IMATRAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT
Kaupunkisuunnittelu
7 Asemakaavan muutos 1098, Tainionkosken koulu
Asemakaavamuutoksen tavoitteena
on muuttaa asemakaavaa siten, että
asemakaava ei käyttötarkoitus- ja
muilta kaavamerkinnöiltään tai määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä.

8 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1092,
Kaupunginosa 33, Karhumäki, Tainionkosken päiväkoti
Kaavoituksen tavoitteena on
mahdollistaa Tainionkosken päiväkodin laajentaminen.

9 Asemakaavan muutos 1091, Korvenkannan yritysalue
Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen yritystoiminnan rakentaminen alueelle.
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10 Asemakaavan muutos 1094, Onnelan asuntoalue
Kaavoituksen tavoitteena on tarkistaa voimassaolevan kaavan ajantasaisuus alueella tehtävää aluesaneerausta varten. Lisäksi tutkitaan alueen
täydennysrakentamismahdollisuuksia

11 Asemakaavan muutos, 1093, Meltolan asuntoalue (länsi)
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan kaavan
ajantasaisuus mm. maanomistuksen ja katuverkoston osalta.
Lisäksi tutkitaan täydennysrakentamisen
mahdollisuutta sekä nimistöön tehtäviä muutoksia osoitenumeroinnin selkiyttämiseksi.
Lampsiinjoen ja sen läheisten viheralueiden
luonnonympäristö huomioidaan asemakaavassa.
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12 Yleiskaavan muutos 117, asemakaavan muutos 1100,
Kaupunginosa 38, Saimaanranta, Ukonniemen alue
Yleis- ja asemakaavoituksen tavoitteena on selvittää, voidaanko osalla Ukonniemen loma-asunnoista
mahdollistaa pysyvä asuminen.

13 Asemakaavan muutos 1102
Kaupunginosa 30, Ritikankoski, Seurakuntakeskus
Suunnittelun tavoitteena on tutkia uudisrakentamisen mahdollisuutta.
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14 Kaupunginosa 73, Neitsytniemi, Neitsytniemen kartano
Suunnittelun tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan asuminen ja majoitustoiminta sekä lisärakentaminen majoitustoimintaa varten.

15 Kaupunginosa 12, Imatrankoski, Imatrankosken keskustaan tuloympäristö
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen asemakaava vuonna 2015 laaditun ideasuunnitelman pohjalta. Tavoitteena
on mahdollistaa Imatrankosken keskustan
sisääntuloympäristön kehittyminen kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi ympäristöksi
ja tiivistää kaupunkirakennetta.

16 Kaupunginosa 12, Imatrankoski, Imatrankosken keskusta
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Asemakaavasuunnittelun tavoitteena on
vanhentuneiden asemakaavojenajantasaistaminen ja yritystoiminnan edellytysten
parantaminen. Suunnittelualueen laajuus
päätetään kaavoituksen aloitusvaiheessa.
Yksittäisiä kiireellisiä muutoksia käynnistetään aloitteiden pohjalta.

17 Kaupunginosa 74, Vuoksenniska
Asemakaavasuunnittelun tavoitteena on
vanhentuneiden asemakaavojenajantasaistaminen ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen. Suunnittelualueen
laajuus päätetään kaavoituksen aloitusvaiheessa. Yksittäisiä kiireellisiä muutoksia käynnistetään aloitteiden pohjalta.
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18 Kaupunginosa 32 Korvenkanta,
Piikadun, Korvenkannantien ja rautatien välinen alue
Suunnittelun tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunut rakennuskiellossa oleva asemakaava ja luoda
edellytykset yritysalueen rakentumiselle.

19 Kaupunginosa 38, Saimaanranta, Ukonniemen taimitarha- ja soranottoalueiden sekä ajoharjoitteluradan alueen kaavallinen tarkastelu
Suunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset alueen kehittämiselle yritystoiminnan ja monipuolisen vapaa-aikatoimintojen alueeksi.
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20 Kaupunginosa 57, Teppanala, Kultakuusen varren korttelin 87 asemakaavan
muutos
Alueen asemakaavan tarkistaminen ja yritystoiminnan
edellytysten parantaminen.

21 Kaupunginosa 30 Ritikankoski ja 33 Karhumäki
Asemakaavattoman ja rakennuskiellossa olevan alueen asemakaavan tarkistaminen sekä täydennysrakentamismahdollisuuksien tutkiminen.

22 Kaupunginosa 11, Pässiniemi, uimahallin ja urheilutalon kortteli
Asemakaavan ajantasaistaminen.
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23 Kaupunginosa 15 Meltola, Meltolan koulun ja päiväkodin kortteli
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
muuttaa asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai -määräyksiltään
ole kiinteistökehittämisen esteenä.

24 Kaupunginosa 74 Vuoksenniska, ent. rantasairaalan kortteli

Tavoitteena on tutkia
lisärakentamisen
mahdollisuudet ja tarkistaa
käyttötarkoitus entisen
rantasairaalan (Koivula)
korttelissa.

25 Kaupunginosa 74Vuoksenniska, ent. sauna-pesulan tontti
Tavoitteena on tutkia täydennysrakentamismahdollisuudet
entisellä sauna-pesulan tontilla
ja tarkistaa alueen käyttötarkoitusmerkintä.
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26 Kaupunginosa 74Vuoksenniska
Rakennuskiellossa olevan alueen
asemakaavan tarkistaminen. Tavoitteena on muuttaa virkistysalueeksi voimassa olevan yleiskaavan
mukaisesti.

27 Kaupunginosa 75 Tienhaara
Rakennuskiellossa olevan alueen
asemakaavan tarkistaminen ja
ajantasaistaminen.

28 Kaupunginosa 57 Teppanala
Rakennuskiellossa olevan alueen
käyttötarkoituksen muutos rajatoimintoja palvelevaksi alueeksi
(esim. rajakauppa, työpaikka-alue,
logistiikka).

29 Kaupunginosa 54 Linnansuo
Rakennuskiellossa olevan alueen
asemakaavan tarkistaminen ja
ajantasaistaminen.
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10.

IMATRAN YLEISKAAVA 2040

Yleiskaavan laatiminen ja vireilletulo on kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 20162017. Kaavoituskatsaus on merkitty tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan kokouksessa
23.2.2016 § 17. Kuulutus vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016.
Suunnittelu on käynnistynyt 2018 aikana, jolloin on koottu yhteen tausta-aineistoa, arvioitu tehtyjen selvitysten ajantasaisuutta ja lisäselvitysten tarvetta sekä käyty vuoropuhelua osallisten
kanssa mm. työryhmissä. Kaavahankkeen suunnittelun kilpailutus tehdään vuoden 2019 alussa.
Lisätietoa hankkeesta: www.imatra.fi
Etusivu/Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus/Yleiskaavat/Imatran yleiskaava 2040
Yleiskaavakyselyn tuloksia: www.imatra.fi
Etusivu/Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus/Yleiskaavat/Yleiskaavakyselyn tulokset
Kaavakävelyt: https://www.imatra.fi/yleiskaava2040/kaavakavelyt
Merkittävimpiä yleiskaavalla ratkaistavia kohteita tulevat olemaan mm. Saimaan saarten ja rantojen rakentaminen, rakennusten suojeluun liittyvät ratkaisut, liikenneverkon kehittäminen
(mm. Vuoksen yli rakennettavan sillan toteuttaminen) sekä keskusta-alueiden kehittämisen turvaaminen.
Osa aiempien vuosien kaavoitusohjelmaan kirjatuista asemakaavahankkeista linjataan yleiskaavan kautta. Tällaisia ovat mm. voimassa olevan yleiskaavan vastaiset asemakaavahankkeet sekä
kohteet, jotka vaativat laajempaa tarkastelua ja vaikutusten arviointia. Tällaisia kohteita ovat
mm. keskeytetty rata kaava 1013 Korvenkannassa ja Linnankosken tasoristeyksen poistaminen.
Yleiskaavasuunnittelu jatkuu siten, että valittu suunnittelutoimisto hoitaa projektin kokonaisvaltaista suunnittelua. Erillisenä teetätetään luontoselvitykset, kulttuuriympäristön ja rakennetun ympäristön inventointi, arkeologinen inventointi ja meluselvitysten analysointi ja tarvittavien selvitysten laatiminen. Kaupungin puolelta hankkeen projektipäällikkönä toimii kaupunkisuunnittelupäällikkö. Suunnittelua ohjaa kaupunginjohtajan nimeämä ohjausryhmä sekä kaupunkikehitys ja tekniset palvelut johtoryhmä.
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IMATRAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT
Kaupunkisuunnittelu
Kaavoituksen yhteystiedot:
Imatran kaupunki
Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut / Kaupunkisuunnittelu
Virastokatu 2
55100 Imatra
vaihde 020 617 111
www.imatra.fi
Topiantti Äikäs, kaupunkikehitysjohtaja
020 617 2204
Ulla Karjalainen, kaupunkisuunnittelupäällikkö
020 617 4457
Jaana Huovinen, asemakaava-arkkitehti
020 617 4422
Könönen Timo, kaavoitusinsinööri
020 617 4425
Kaisa Pohjola, kaavasuunnittelija
020 617 4424
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@imatra.fi
kirjaamo@imatra.fi tai asiakaspalvelu@imatra.fi
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