LIITE 5
IMATRAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT
Kaupunkisuunnittelu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §)
____________________________________________________________________________

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1014
Asemakaava:
Kaupunginosa 32,
KORVENKANTA
Liikennealuetta.
Asemakaavan muutos:
Kaupunginosa 31,
TUULIKALLIO
Katu-, virkistys- ja
suojaviheralueita. Kaupunginosan rajan muutos.
Kaupunginosa 32 KORVENKANTA
Korttelit 1 ja 2 sekä liikenne-, katu- ja virkistysalueita. Kaupunginosan rajan ja
tonttijaon muutos.
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Kaupunginosa 31, TUULIKALLIO
Katualuetta.
Kaupunginosa 32 KORVENKANTA
Liikenne-, katu- ja suojaviheraluetta. Sitova tonttijako kortteliin 2 (osa).

SUUNNITTELUKOHDE
Kaava-alue sijaitsee Tuulikallion ja Korvenkannan kaupunginosissa. Alue käsittää
rautatien varren alueen Juulian- ja Joutsenonkadun risteyksestä Karhumäenkadulle.
Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 17,04 ha. Alueen maanomistajia ovat
Imatran kaupunki, Liikennevirasto sekä yksityiset maanomistajat.

TAVOITTEET
Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset rataverkon kehittämiselle ja
kaksoisraiteen rakentamiselle leventämällä rautatiealuetta. Samalla selvitetään
rautatiealueeseen rajoittuvien alueiden maankäytön mahdollisuudet. Tavoitteena on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä ympäristöhaittojen vähentäminen.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Suunnitteluvaiheet
Kaavasuunnittelua tehdään Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen ratasuunnitteluun
liittyen. Liikennevirasto on laatinut vuonna 2010 yleissuunnitelman rataosuudelle Luumäki-Imatra, joka perustuu vuosina 2007-2008 laadittuun alustavaan yleissuunnitelmaan sekä ympäristön vaikutusten arviointiin (YVA).
Liikennepoliittisen selonteon mukaan hankkeen suunnittelun edistäminen kuuluu hallituskaudella 2012-2015 liikenneverkon kehittämishankkeisiin ja hankkeen
toteutus on suunniteltu alkavaksi seuraavalla hallituskaudella.
Radan varren asemakaavoitus on käynnistynyt kaksoisraiteen yleissuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyen vuosina 2009-2010. Kuulutus kaavan vireilletulosta on julkaistu 7.4.2010, OAS ja asemakaavaluonnos on
päivätty 17.3.2010. Korvenkannan yleiskaavan muutos on hyväksytty 20.2.2012.
Asemakaavan jatkosuunnittelua on jatkettu vuonna 2014. Viranomaisneuvottelu
on pidetty 12.6.2014.
Kaavan jatkotyö on jäänyt odottamaan kaksoisraiteen ratasuunnitelmaa. Lähtökohtana kuitenkin on, että ratasuunnitelmaa ei voi hyväksyä vastoin asemakaavaa, jonka vuoksi on ollut tarpeen tarkastella radan varren asemakaavojen rautatienalueiden rajauksia.
Liikennevirasto on laatinut hankearvioinnin ratahankkeen toteuttamisvaihtoehdoista vuonna 2015. Hankearvioinnissa on esitetty hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdot. Hankearvioinnissa hankevaihtoehtoja on vertailtu vertailuvaihtoehtoon
ve0+ (parannettu nykytilanne) ja kevennetty hankevaihtoehto ve0++. Hankevaihtoehtoja ovat ve1, ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, ve3A ja ve3B. Ratasuunnitelmavaiheeseen päätyi vaihtoehto, jossa kaksoisraide toteutetaan välille JoutsenoImatra. 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 kuuluvat rataalueet. Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 23.10.-21.11.2017 välisen ajan Imatran
kaupungin asiakaspalvelupisteessä. Ratasuunnitelman nähtävilläoloaikana kuntalaiset jättivät kolme muistutusta ja Imatran kaupunki antoi lausunnon ratasuunnitelmasta (KH 353 § 18.12.2017). Muistutusten sisältö ja Imatran kaupungin
lausunto on luettavissa vuorovaikutusraportissa.
Liikenneviraston tavoitteena on ollut saada ratasuunnitelma hyväksytyksi keväällä 2018. Tämä tavoite ei Imatran osalta kuitenkaan toteudu. Kaavaprosessi
jatkuu siten, että tavoitteena on viedä ratakaavat valtuustonkäsittelyyn kesällä
2018. Radan rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2019.
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Alueen kuvaus
Kaava-alue sijaitsee Tuulikallion ja Korvenkannan kaupunginosissa. Kaava-alue
käsittää radan varren alueen Juulian- ja Joutsenkadun risteyksestä Karhumäenkadulle. Rautatie on hallitseva elementti alueella ja se jakaa alueen kahtia itälänsisuunnassa. Saarankadulta on Mansikkalan kaupallisiin ja virastojen palveluihin noin 1,5-2 kilometrin matka. Lähimmät kaupat ovat valtatien 6 pohjoispuolella sijaitsevat Korvenkannan ABC- ja Nesteliikenneasemat sekä Karhumäenkadun Prisma. Ukonniemen liikuntapuiston urheilukentät ja -hallit sijaitsevat vajaan
kilometrin päässä.

Kuva 1. Ortokuva suunnittelualueesta (Blom Kartta Oy 2016).
Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 17,04 ha. Alueen maanomistajia ovat
Imatran kaupunki, Liikennevirasto sekä yksityiset maanomistajat.
Rakennettu ympäristö
Kaavamuutosalueella on kolmetoista asuinrakennusta. Suurin osa rakennuksista
sijaitsee radan välittömässä läheisyydessä Joutsenonkadun ja Saarankadun varrella.
Joutsenonkadun varren rakennukset on rakennettu 1920-1950-luvuilla. Liikennevirasto on hankkinut kiinteistöt omistukseensa vapaaehtoisilla kaupoilla rautatiealueen laajentumista silmällä pitäen. Lunastetuista rakennuksista on purkamatta viisi asuinrakennusta.
Saarankadun varren rakennukset ovat rakennettu 1920-60-luvuilla. Rakennukset
ovat puolitoistakerroksia, lukuun ottamatta Juuliankadun läheisyydessä olevaa
kahta yksikerroksista asuinrakennusta. Juulian- ja Saarankadun kulmassa sijaitsevalla tontilla on yritystoimintaa.
Alueen käytetty rakennusoikeus on yhteensä noin 1021 k-m2.
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Kuva 2. Radan varren rakennettua ympäristöä (Blom Kartta Oy 2016).
Rakennettu ympäristö käsittää myös rautatien ja katualueita sekä kunnallistekniikan verkostoja. Rataan kuuluu Korvenkannantien ylittävä rautatiesilta.
Luonnonympäristö
Kaava-alue sijaitsee Salpausselän reunamuodostumalla. Varsinaista luonnontilaista ympäristöä suunnittelualueella on hyvin vähän. Luonnontilaiset mänty- ja
koivuvaltaiset kaistat sijaitsevat rakennusten, katujen ja radan välisillä alueilla.
Saarankadun rakentamattomilla tonteilla kasvaa koivuvoittoista sekametsää.
Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen suunnittelualueen luontoselvityksessä
vuodelta 2008 todetaan, ettei kaava-alueella ole arvokkaita tai suojeltavia kohteita.
Pohjavesi
Alue sijaitsee osittain vedenhankinnalle tärkeällä I-luokan pohjavesialueella ja Iluokan pohjaveden muodostumisalueella, mikä edellyttää pohjaveden suojaamista alueella.
Maaperä
Kaava-alue jakautuu kahteen rakennettavuusluokkaan. Suurin osa alueesta on
karkearakeisten kitkamaalajien aluetta (rakennettavuusluokka II), jossa vallitsevien hiekan, soran ja karkearakeisten moreenien ohella on pinnassa paikoin
ohuita alle puolen metrin paksuisia koheesiomaalaji- ja turvekerroksia. Luokkaan
II kuuluvilla alueilla maaperä on enimmäkseen routimatonta, kantavaa ja yleensä
kaivettavuudeltaan hyvää.
Luokkaan III kuuluvaa aluetta on suunnittelualueen eteläreunalla ja länsiosassa.
Se on määritelty hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien alueeksi, jossa vallitsevien siltin ja hienorakeisten moreenien ohella on paikoin ohuita alle puolen metrin
savi-, lieju- tai turvekerroksia. Maapohjan kantavuus III-luokkaan kuuluvilla alueilla on yleensä hyvä, sen sijaan kaivettavuus vaihtelee suuresti.
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Melu
Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyvässä v. 2008 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on
selvitetty meluhaittoja, meluntorjuntaa ja tärinää. Melukarttoja on päivitetty kaksoisraiteen ratasuunnittelun yhteydessä. Raideliikenteen meluvaikutukset ja melun leviäminen ympäristöön on selvitetty nykytilanteessa ja kaksoisraiteen toteutuessa ennustetilanteessa vuonna 2035.
Liikennevirasto on laatinut hankearvioinnin ratahankkeen toteuttamisvaihtoehdoista vuonna 2015. Hankearvioinnissa on esitetty hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdot. Hankearvioinnissa hankevaihtoehtoja vertaillaan vertailuvaihtoehtoon
ve0+ (parannettu nykytilanne) ja kevennetty hankevaihtoehto ve0++. Hankevaihtoehtoja ovat ve1, ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, ve3A ja ve3B. Ratasuunnitelmavaiheeseen päätyi vaihtoehto, jossa kaksoisraide toteutetaan välille JoutsenoImatra. Meluratkaisut perustuvat hankearvioinnissa esitettyjen vaihtoehtojen
ve0+ ja ve2A1 yhdistelmään. Hankearvioinnin vaihtoehtojen mukaisesti on laadittu päivitetyt meluselvitykset, joissa on huomioitu valitun ratavaihtoehdon mukaiset liikennemäärät. Ratasuunnitteluvaiheessa melumallinnuksia on tarkennettu.
Meluhaitat tulevat lisääntymään raideliikenteen kasvun myötä, mikäli melusuojauksia ei toteuteta. Meluvaikutuksia voidaan vähentää toteuttamalla melusuojauksia sekä vaikuttamalla rautatieliikenteen ajankohtaan, kalustoon ja ajonopeuksiin. Meluntorjuntatoimenpiteinä käytetään yleensä meluaitaa, -kaidetta
ja -vallia sekä kiskohiontaa ja -vaimentimia.
Nykytilanteessa radan varren tuntumassa melutaso on 55-65 dB. Asemäentien
varressa, Karhumäentien puoleissa päädyssä, on kaksi meluvallia, jotka
suojaavat Tuulikallion asuinaluetta rautatiemelulta. Joutsenon- ja Saarankadun
varren asuintonteilla melutaso on 55-65 dB.

Kuva 4. Rautatiemelun nykytilanne päivällä klo 7-22 (WSP Finland Oy 2017)
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Kuva 5. Rautatiemelun nykytilanne yöllä klo 22-7 (WSP Finland Oy 2017)

Kuva 6. Ennustetilanne 2035 meluntorjunnalla klo 7-22 (WSP Finland Oy 2017)
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Kuva 7. Ennustetilanne 2035 meluntorjunnalla klo 22-7 (WSP Finland Oy 2017)
Ratasuunnitelman meluselvityksen ennustetilanteessa vuonna 2035 ilman meluntorjuntaa radan lähimmäiset asuinrakennukset radan etelä- ja pohjoispuolella
ovat yöaikaan klo 7-22 60-70 dB(Laeq) alueella. Saarankadun eteläpuolella olevat asuinrakennukset ovat pääosin 50-60 dB(Laeq) alueella. Tuulikalliossa rataa
lähimmät asuintontit ovat pääosin 60-50 dB(Laeq) melualueella.
Imatran seudun ympäristötoimi on tehnyt melumittauksen alueella (Kaksoisraiteen kaavaluonnosalueen melumittaukset 24.-25.10.2016). Mittaus suoritettiin 24
tunnin mittauksena 24.-25.10.2015 klo 11.00 alkaen. Mittausten tavoitteena oli
selvittää melutilanne nykyhetkellä. Mittaustuloksista selvitettiin myös muun
taustamelun määrä poistamalla raidemelun osuus meludatasta. Mittausjakson
keskiäänitasot koko melumittausdatasta olivat päivällä (klo 7-22) 51 dB(A) ja yöllä
(klo 22-7) 50 dB(A). Vastaavasti keskiäänitasot meludatasta, josta poistettiin
ohiajavien junien aiheuttama melu, olivat päivällä (klo 7-22) 49 dB(A) ja yöllä (klo
22-7) 43 dB(A).
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Kuva 8. Melumittauspiste osoitettuna punaisella ympyrällä (Joutsenonkatu 93).
Taustalla ortokuva ja poistuva asemakaava.
Ratasuunnitelmassa kaava-alueelle ei ole osoitettu melusuojausta. Aluetta koskeva lähin melukaide on suunniteltu rakennetavaksi kaavamuutosalueen länsipuolella.

Kuva 9. Ote ratasuunnitelman raportista, meluntorjunta-alueittain, liitteestä 6.
Kooste lunastustarve/melukartoista 2008-2009, liitteenä (=virelletulovaiheen
OAS:n liite).
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Tärinä
Tärinä ympäristöhaittana on suuruudeltaan vaikeasti arvioitavassa, koska tärinän
suuruuteen vaikuttavat monet tekijät. Tärinän rakennuksissa koettavaan suuruuteen vaikuttaa tärinän syntyminen, leviäminen maassa sekä välittäminen rakennukseen ja vaikutukset rakennuksessa.
Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman yhteydessä tehdyssä tärinäselvityksessä selvitettiin tärinämittausten avulla rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutukset radan ympäristön olemassa olevissa asuinrakennuksissa. Selvityksen perusteella rautatietärinästä ei ole odotettavissa haittaa normaalikuntoisille rakennuksille ja rakenteille. Mahdolliset tärinähaitat ovat ihmisten
viihtyvyyshaittoja. Asutuksen lähellä olevalle rataosuudelle Korvenkannassa on
ehdotettu tärinänlieventämistoimenpiteitä (tärinänvaimennusmatto) poistamaan
ihmisille aiheutuvaa viihtymyshaittaa. Lopulliset tekniset ratkaisut ja toteuttaminen ratkaistaneen radan rakentamissuunnittelun yhteydessä.

Voimassa oleva kaavatilanne
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa suunnittelualue on osa kasvukeskustan laatukäytävää (lk), kaupunki/taajamarakenteen kehittämisen kohdealuetta (kk), tärkeää pohjavesialuetta (pv)
sekä taajamatoimintojen (A) sekä tuotantotoiminnan ja palveluiden aluetta (TP1). Rautatie on merkitty merkittävästi kehitettäväksi pääradaksi (rp). Joutsenonkatu on yhdystie tai kokoojakatu (yt). Kaava-alue on osa matkailun ja virkistyksen
kehittämisen kohdealuetta (mv). Pieni osa kaava-alueen luoteisosasta on urheilu- ja matkailupalveluiden aluetta (VU/RM). Kaavamuutosaluetta halkoo pohjois-eteläsuunnassa pääsähkölinja (z).

Kuva 10. Ote maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti, alue on rajattu keltaisella soikiolla.
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Merkittävästi kehitettävän pääradan (rp) suunnittelussa tulee varautua kaksoisraiteen rakentamiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä Imatran rajanylistyspaikan kansainvälistämiseen liittyviin radan ja ratapihojen kehittämistoimenpiteisiin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliikenteestä aiheutuvat melu- ja
tärinähaitat sekä päästöt riittävän pitkälle tulevaisuuteen.
Koko maakuntakaava-alueen rajaa koskevissa suunnittelumääräyksissä todetaan, että liikennejärjestelmän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähiympäristöön aiheutuva melu, päästöt sekä tärinä. Liikenneväylien suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös seudulliset ulkoilu-, virkistysja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu ja
lajiston liikkuminen.
Liikenneväylien, lentokenttien, teollisuusalueiden, ampuma-alueiden ja muiden
melua tuottavien toimintojen melualueet tulee ottaa huomioon ja ne tulee selvittää, kun ympäröiviä alueita kaavoitetaan. Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa
tulee ottaa huomioon se, ettei melulle herkkää maankäyttöä, kuten asutusta,
kouluja ja terveydenhoitoa osoiteta ilman riittävää meluntorjuntaa alueille, joissa
alueen melutaso ylittää valtioneuvoston melutason ohjearvot (valtioneuvoston
periaatepäätös meluntorjunnasta 2006).
Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan on hyväksynyt Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan
19.10.2015. Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan kaupan palveluja ja niiden kehittämismahdollisuuksia sekä mitoitusta maakunnassa. Myös matkailupalvelujen
ja elinkeinojen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen ovat kaavan teemoina.
Vaihekaavan ratkaisut korvaavat Etelä-Karjalan vahvistetun kokonaismaakuntakaavan aluevarauksia.

Kuva 11. Ote 1.vaihemaakuntakaavasta.
Vähittäiskaupan suuryksiköille (KM-1, oranssi alue) ja suuryksiköiden reservialueelle (KM/res, oranssi viivoitus) on varattu tilaa Mansikkalan ja Korvenkannan
ympäristöön. Kaupan alueet jäävät kaavamuutosalueen ulkopuolelle.
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Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, jonka mukaan maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa
huomioon tervehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja rakennushankkeissa tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset
sekä kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet.
Yleiskaava
Kaavan muutosalueella on voimassa kaksi kaupunginvaltuuston hyväksymää
yleiskaavaa: Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020” (KV 19.4.2004) ja Korvenkannan yleiskaavan muutos (KV 20.2.2012).
”Kestävä Imatra 2020” -yleiskaava on voimassa Karhumäenkadun ja Joutsenonkadun välisellä alueella. Alue on rautatie- ja lähivirkistysaluetta (LR, VL). Joutsenonkadun ja Asemäentien kulmaukseen jäävä asuinkiinteistö on yleiskaavan
perusteella virkistysalueella. Noin puolessa välissä kaavan rata-aluetta rautatiealueen kanssa risteää kohtisuoraan voimalinjan (z) merkintä.

Kuva 12. Ote yleiskaavayhdistelmästä. Kaava-alueen likimääräinen sijainti, keltaisen soikion sisällä.
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Joutsenonkadun eteläpuolella on voimassa Korvenkannan yleiskaavan muutos.
Rautatien (LR) eteläpuolella on pientalovaltainen asuntoalue. Alueelle sallitaan
täydentävä asuinrakentaminen. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee osoittaa
asunnoille oleskelupihat, joilla melutaso ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja (AP-2). Radan ja pientalovaltaisen asuinalueen välissä on merkintä meluntorjuntatarpeesta. Radan ja Joutsenonkadun jäävä pientalojen alue on suojaviheraluetta (EV).

Kuva 13. Ote Korvenkannan yleiskaavan muutoksesta (KV 20.2.2012)
Suunnittelualue on osittain pohjavesialuetta (pv).
Viimeisimmän asemakaavaratkaisun ei voida katsoa olevan kaikilta osiltaan voimassa olevien yleiskaavojen tavoitteiden mukainen, vaikka päätavoite kaksoisraiteen rakentamisesta toteutuukin.
Yleiskaavassa 2012 esitetty meluntorjuntatarve on kirjattu asemakaavamääräykseen: ”Rautatiealueelle (LR) voi sijoittaa liikennemelua torjuvia rakenteita, kuten
melukaiteen, -aidan ja/tai –vallin).” Korkeiden melutasojen vuoksi kortteleiden
pääkäyttötarkoitus on teollisuusrakennusten korttelialue (TY-7), jolla ympäristö
aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle saa sijoittaa
teollisuustoimintaan liittyvien rakennusten lisäksi yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Olemassa olevien asuinrakennusten käyttö voi jatkua ennallaan.
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Kaupunki on käynnistänyt koko Imatran kattavan yleiskaavan tarkistuksen, jonka
yhteydessä huomioidaan asemakaavamuutoksen ratkaisut Saarankadun kortteleiden osalta.
Asemakaava
Alueella on voimassa sisäasiainministeriön 20.3.1985 vahvistama kaava 605, ympäristöministeriön 28.11.1988 vahvistama kaava 676, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 20.5.1997 vahvistama kaava 800 sekä kaupunginvaltuuston
22.10.2007 hyväksymä kaava 971. Kts. asemakaavaselostuksen liite 2.
Kaava 605 on voimassa Korvenkannan kaupunginosan alueella. Se käsittää rautatiealuetta (LR), lähivirkistysaluetta (VL) ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialuetta. Alueelle saa sijoittaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle ja siihen rinnastavalle yritystoiminnalle, joka ei aiheuta melua,
ilman, maaperän tai veden saastumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttöön liittyvää myymälätilaa enintään 50 %
toteutetusta kerrosalasta. Kullekin tontille saa sijoittaa 2 asuntoa yrityksen toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varteen (TY-2). Korttelien rakennusoikeus
on määritelty tehokkuusluvulla e=0,40, joka antaa kortteliin 1 rakennusoikeutta
5727 k-m2 ja kortteliin 2 rakennusoikeutta 7134 k-m2. Osa kortteleiden tonteista
on omakotikäytössä, osa on rakentamattomia. Korvenkannantien varren lähivirkistysalueella on jalankululle ja polkupyöräilylle sekä ulkoilureitille varattu katu
(pp/ur).
Kaava 676 on voimassa Joutsenonkadun ja Asemäentien (Asomäentie) kulmauksessa. Kaava käsittää katu- lähivirkistys- ja puistoaluetta (VL, VP).
Kaava 800 on voimassa alueen itäosassa. Kaava käsittää rautatie- (LR) ja puistoaluetta (VP). Puisto rajoittuu Piikatuun, Karhumäenkatuun ja rautatiealueeseen.
Kaava 971 on voimassa Tuulikalliossa. Asemäentien ja rautatien välinen alue on
merkitty suojaviheralueeksi (EV).
Asemakaavoitetun alueen rakennusoikeus on yhteensä 12861 k-m2.
Asemakaavatonta aluetta on suunnittelualueen länsiosassa rautatien pohjoispuolella. Asemakaavattomalla alueella on kuusi asuinkiinteistöä.
Aloitteet ja poikkeamispäätökset
Kaavamuutosalueelle on myönnetty yksi poikkeamispäätös 349/1984 Saarankadun omakotitalon laajennukselle. Kaavoitusaloitteita ei ole kirjattu.
Rakennusjärjestys
Imatran rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2016. (KV 20.6.2016, § 52).
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Pohjakartta
Pohjakartta täyttää MRL § 54a vaatimukset. Pohjakartan laadusta vastaa Imatran
kaupunki.
Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset
Suunnittelualuetta tai siihen rajautuvia alueita koskevia selvityksiä, suunnitelmia
ja päätöksiä on kirjattu kaavaselostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin.
Kaavasuunnittelua ohjaa myös:
 Imatra tekee tulevaisuuden kaupunkistrategia 2018-2020
 Imatran ympäristöohjelma (KH 169 § 27.6.2016)

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET (MRL 9 §, MRA 1 §)
Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan vaikutuksia kaupunkirakenteeseen,
kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön, liikenteeseen ja ympäristöön. Erillisiä vaikutusselvityksiä ei ole tehty.
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
nähden. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asiakokonaisuuksista aluetta koskevat erityisesti toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja
elinympäristön laatu sekä elinkeinoelämän toiminta- ja kehittämismahdollisuuksien turvaaminen.
Ratahankkeeseen liittyviä, Liikkeenviraston teettämiä, vaikutusselvityksiä ja
suunnitteluaineistoa käytetään hyväksi asemakaavan vaikutuksia arvioitaessa.

OSALLISTUMINEN JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa on oleellinen osa kaavasuunnitteluprosessia. Kaavaa on laadittu ja laaditaan yhteistyössä kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueen ja Liikenneviraston kanssa. Palautetta
kaavaluonnoksesta on pyydetty osallisena olevilta kaupungin sidosryhmiltä,
Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta sekä sähkö- ja puhelinyhtiöiltä. Kaavaluonnoksesta on pyydetty sidosryhmän palautetta kaavan vireilletulo vuonna 2010 sekä
keväällä 2016, kun päivitettyä kaavaluonnosta on esitelty uudestaan kuntalaisille.
Suunnitteluprosessin aikana on vuoropuhelua käyty kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa kaavasuunnittelun lisäksi myös ratasuunnitelmien vaiheissa. Osallisia on kuultu myös asemakaavahankkeen vireilletulon jälkeen laaditusta yleiskaavan muutoksesta. Suunnittelun aikaiset vuorovaikutustapahtumat ja vaiheet
on kirjattu kaavaselostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin.
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OSALLISET (MRL 62 §)
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti
vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.
Osallisia ovat mm.:
Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat
Alueen asukkaat
Yhdistykset
Imatran kaupungin sidosryhmät ja kaupunkiyhtiöt
Liikennevirasto (radat)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Kaasu-, puhelin- ja sähköyhtiöt

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS (MRL 6 §, 62 § ja 63 §, MRA 30 §)
Kaavan vireilletulo vuonna 2010 ja kaavaluonnoksen esittelyt
Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu lehtikuulutuksella kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla 7.4.2010. Kaavaluonnosta on esitelty kuntalaisille yhdessä Luumäki-Imatra ratahankkeen yleissuunnitelman kanssa 15.4.2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä radan yleissuunnitelma ovat olleet nähtävillä kaupungintalolla, pääkirjastossa sekä internetsivuilla. Kuntalaisilla on ollut
mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Asemakaavan suunnittelu on jatkunut vuonna 2014. Asemakaavaluonnos ja
OAS:n tarkistus on päivätty 20.5.2014. Viranomaisneuvottelu on pidetty 12.6.2014.
Kaavasuunnittelua on jatkettu ja kaavaluonnosta on käyty läpi viranomaisneuvottelussa 12.6.2014.
Luumäki- Imatra ratahankkeen ratasuunnitteluvaihe on käynnistynyt vuonna
2016 ja siihen liittyen asemakaavaluonnosta on tarkistettu vastamaan ratasuunnitelman aluerajauksia sekä muuttuneita maankäytön tavoitteita. Luonnosvaiheen esittelytilaisuudessa 21.4.2016, on ollut esillä kaavan 1014 lisäksi ratahankkeeseen liittyvät kaavaluonnokset 1013 ja 1015.
Kaavojen esittely- ja tiedotustilaisuudessa 21.4.2016 kaavaluonnoksiin on käynyt
tutustumassa 23 kuntalaista. Keskustelua aiheuttivat radan suunnitelmat ja erityisesti Mansikkakosken uusi ratasilta. Saarankadun alueen asukkaita mietitytti
omistamiensa kiinteistöjen jälleenmyyntiarvo.
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Viranomaisneuvottelu 12.6.2014
Kaavasuunnittelua on jatkettu ja kaavaluonnosta on käyty läpi viranomaisneuvottelussa 12.6.2014. Viranomaisneuvotteluun on osallistunut kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Etelä-Karjalan Liiton, Liikenneviraston, Imatran
tullin, Kaakkois-Suomen rajavartiostolaitoksen, Imatran tarkastusaseman ja Stora
Enso Oyj:n edustajia.
Neuvottelussa on keskusteltu kaavan tavoitteista ja melukysymyksistä. Asemakaavaselostuksessa on tiivistelmä käydystä keskustelusta sekä kuvaus esillä olleesta kaavaluonnoksesta. Muistio on luettavissa vuorovaikutusraportista.
Lausuntopyynnöt
1.4.2016 päivätystä asemakaavaluonnoksesta on pyydetty luonnosvaiheessa
lausunto Liikennevirastolta, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan
liitolta, Imatran Seudun Kehitysyhtiöltä, Fingrid Oyj:ltä ja Gasum Oy:ltä.
Saadut lausunnot ja niiden vastineet on kirjattu asemakaavaselostukseen sekä
selostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin.
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot em. viranomaisilta sekä Imatran seudun ympäristölautakunnalta.
Nähtävilläolo (MRL 65 §, MRA 27 ja 32 §)
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville Asiakaspalvelu Imatraan kaupungintalolle
(1.krs) vähintään 30 päiväksi; kuulutus Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla.
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi.
Päätöksenteko
Koska kaava on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan hyväksyy Imatran
kaupunginvaltuusto. Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat kirjallisesti sitä pyytäneet (MRL 67 §).
Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallintooikeudelle osoitteella:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744
70101 Kuopio
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Asemakaavan muutoksen lainvoimaisuus
Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaava on edennyt muutoin oletetun aikataulun mukaisesti, kaava saanee lainvoiman kesällä 2018.

Lisätietoja kaavan valmistelusta:
Ulla Karjalainen
kaavoitusinsinööri
p. 020 617 4457

Jaana Huovinen
asemakaava-arkkitehti
p. 020 617 4422

sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi
osoite: Virastokatu 2, 55100 Imatra
kaupungintalo 2. krs, huone 228-229

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tullaan tarkentamaan ja täydentämään
tarpeen mukaan suunnittelun kuluessa.
Mahdolliset huomautukset tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toivotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huomautukset tulee toimittaa osoitteella:
Imatran kaupunki
Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut
Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus
Virastokatu 2, 55100 IMATRA

Imatralla 17.3.2010

LIITE 1:

Tarkistettu 20.5.2014,1.4.2016, 8.3.2018

Ulla Karjalainen
kaavoitusinsinööri

Jaana Huovinen
asemakaava-arkkitehti

Tiia Sillgren
kaavoitusinsinööri

Olli Ruokonen
kaavoitusinsinööri

Kooste lunastustarve/melukartoista 2008-2009 (Virelletulovaiheen OAS:n liite)
Kts. myös kaavaselostuksen liite 4, Vuorovaikutusraportti
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Luumäki - Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnittelu

LIITE 1

kooste asemakaava nro 1014 alueelta
Internet-karttapalautejärjestelmä: http://map3.sito.fi/luima
http://www.imatra.fi/ => Luumäki-Imatra -kaksoisraiteen yleissuunnittelu
http://extranet.sito.fi/extranet/luima/

Lunastustarpeet asemakaava-alueilla, ote luonnoskartasta 11.12.2009
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Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja maankäyttöön
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Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin
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Jatkosuunnittelun aikana melusuunnitelmat ovat muuttuneet
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