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1. NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN 

Kaupunkikehittämislautakunta 17.4.2018 § 38 päätti esittää kaupunginhallituksel-
le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaava ja asemakaavan muutos 
1014, kaupunginosissa 31 Tuulikallio ja 32 Korvenkanta hyväksytään.   

Asemakaavamuutoksen ehdotus asetettiin nähtäville 30 päivän ajaksi 7.5.-
6.6.2018. Muistutukset kaavaehdotuksia vastaan oli tehtävä kirjallisena yhteystie-
toineen ja jätettävä kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kir-
jaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi, 6.6.2018 klo 
15.00 mennessä. 

2. SAAPUNEET  LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET 

2.1 Lausunnot 
Kaavaehdotuksesta saatiin 15 lausuntoa. 

Nro Pvm Lausunto Vastine 

1 15.5.2018 Imatran seudun ympäristölautakunta 
Ei huomautettavaa. 

 

2 17.5.2018 Blue Lake Communications Oy 
Alueella sijaitsee tietoliikennereitti ja tieto-
liikennekaapeli 

Ei vaikutusta kaavaratkaisuun. 

3 21.5.2018 Elisa Oyj 
Alueella sijaitsee kaapeleita ja suojaput-
kia. 

Ei vaikutusta kaavaratkaisuun. 

4 22.5.2018 Rakennusvalvontajaos 
Ei huomautettavaa. 

 

5 28.5.2018 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Ei huomautettavaa. 

 

6 30.5.2018 Production Desk, Telia Company 
Suunnitelma-alueella on Telian infraa. 

Ei vaikutusta kaavaratkaisuun. 

7 31.5.2018 Fortum 
Ei huomautettavaa. 

 

8 5.6.2018 Etelä-Karjalan museo  
Ei huomautettavaa. 

 

9 4.6.2018 Vammaisneuvosto 22.5.2018 
Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan, 
että kaksoisraiteen suunnittelussa ja ra-
kentamisessa terveyshaitat selvitetään 
huolellisesti ja ne eliminoidaan.  

 
Kaupunki selvittää melusuojausten 
lisärakentamista ylijäämämassoilla. 
Suunnittelu käynnistetään vuoden 
2018 aikana. 

10 4.6.2018 Vanhusneuvosto 6.6.2018 
Vanhusneuvosto esittää lausuntonaan, 
että kaavaehdotukset voidaan hyväksyä. 
Vanhusneuvosto pitää hyvänä ratkaisuna, 
että alueiden kaavaehdotuksiin sisällyte-
tään mahdollisuus laajentaa alueiden 
melusuojausta myös kaksoisraiteen ra-
kentamisen jälkeen. 

 

11 6.6.2018 Fingrid Oyj 
Ei huomautettavaa. 
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12 11.6.2018 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Luontoselvitys 
Kaavaselostuksen kohdassa 2.4. Luon-
nonympäristö mainitaan luontoselvitys 
vuodelta 2008. Luumäki-Imatra ratahank-
keen luontoselvitys on päivitetty vuonna 
2016. Tämä tieto on syytä korjata selos-
tukseen. Kyseiseltä alueelta ei löytynyt 
erityisiä luonnonarvoja. 
 
Melu 
Meluntorjunnan tavoitteena tulee olla, 
että melulle herkkiä kohteita ei ole Vnp 
993/1992 mukaiset melutason ohjearvot 
ylittävillä alueilla. Asumiseen käytettävillä 
alueilla päiväajan keskiäänitason ohjearvo 
jo rakennetuilla alueilla on 55 dB ja yöai-
kana 50 dB. 
 
Kaavaselostuksessa ei käy ilmi mihin kes-
kiäänitasoon asemakaavoilla pyritään, 
vaan viitataan ratasuunnitelmaan. Rata-
suunnitelma ei syrjäytä asemakaavan 
sisältövaatimuksia (MRL 54§) eikä korvaa 
tarvittavia selvityksiä. 
 
Kaava-asiakirjoista ei ilmene riittäviä me-
luntorjuntaselvityksiä, joiden perusteella 
olisi todettavissa, miten kaavamuutoksen 
mukaisesta lisäraiteesta ja lisääntyvästä 
raideliikenteestä asutukselle aiheutuvat 
meluvaikutukset ovat hallittavissa (MRL 
9§, MRA1§) 
 
Kaava-alueet 
Asemakaavamuutokset on rajattu koske-
maan vain niitä alueita, joilla liikennealu-
een rajaukseen tarvitaan muutoksia. Rata-
hankkeeseen liittyvät selvityksen mukaan 
laajemmallakin radan varressa melun 
ohjearvot ylittyvät. 
 
Kaupungin tulee jatkossa asemakaavan-
muutoksissaan huomioida myös nämä 
alueet ja meluntorjuntatoimet niillä. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(VAT) 
Alueidenkäyttötavoitteissa kohdassa 3. 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
on tavoitteena ehkäistä melusta, tärinästä 
ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ym-
päristö- ja terveyshaittoja. Kaavasta ei 
voida todeta, toteuttaako se valtakunnal-
lista alueidenkäyttötavoitetta meluhaitto-
jen vähentämisen osalta. 
 

Tieto on korjattu kaavaselostuksen 
sivuille 5-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selostusta täydennetty, kts. sivu 38.  
Asemakaavalla pyritään siihen, että 
ratahankkeen toteutuksessa nouda-
tetaan Vnp 993/1992 mukaisia melu-
tason ohjearvoja. 
 
Imatran kaupunki katsoo, että erillisiä 
selvityksiä ei ole tarkoituksen mu-
kaista tehdä.  
 
Kaupunki selvittää melusuojausten 
lisärakentamista ylijäämämassoilla. 
Asemakaavassa on rautatiealueelle 
merkitty melunsuojausta niihin koh-
tiin, jotka ovat ratasuunnitelman mu-
kaisia.  
 
Kaavan yleismääräyksiin on kirjattu: 
”Rautatiealueelle (LR) voi sijoittaa 
liikennemelua torjuvia rakenteita, 
kuten melukaiteen, -aidan ja/tai –
vallin. Melusuojaus tulee toteuttaa 
samaan aikaan kaksoisraiteen raken-
tamisen kanssa.” Näin ollen kaava 
mahdollistaa meluntorjunnan toteut-
tamisen myös sellaisiin kohtiin, mitä 
ei ole ratasuunnitelmassa esitetty. 
 
 
 
 
 
Huomioidaan. 
 
 
 
Selostusta täydennetty, kts. sivu 31. 
 
Kaava luo pohjan toteuttaa rakenta-
minen siten, että se toteuttaa valta-
kunnallista alueidenkäyttötavoitetta 
meluhaittojen vähentämisen osalta. 
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Asemakaavan sisältövaatimukset (MRL 
54§) Asemakaavoituksessa on huomioita-
va, ettei aiheuteta kenenkään elinympä-
ristön laadun sellaista merkityksellistä 
heikkenemistä, joka ei ole perusteltua 
asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. 
Asemakaava ei täytä meluntorjunnan 
huomioinnin osalta MRL 54 §:n mukaisia 
asemakaavan sisältövaatimuksia.  
 
Lopuksi  
Raideliikenteen sujuvuus on Itä-Suomen 
elinvoimaisuudelle merkittävä asia. Lisä-
raiteen toteuttaminen edistää raideliiken-
teen osalta valtakunnallisen liikennejär-
jestelmän toimivuutta ja on tärkeä toteut-
taa. 
 

 
Kts. selostus sivu 38. 
 
Asemakaavalla pyritään siihen, että 
ratahankkeen toteutuksessa nouda-
tetaan Vnp 993/1992 mukaisia melu-
tason ohjearvoja. 
 
 
 
 
 
Kaavalla luodaan edellytykset kak-
soisraiteen rakentamiselle. 

13 6.6.2018 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 
Kaksoisraiteen rakentamisella on suuri 
merkitys Imatran seudun ja koko Etelä-
Karjalan alueen kehittymiselle. 
Lappeenrannan kaupungilla ja Imatran 
Seudun Kehitysyhtiö Oy:llä on meneillään 
UIR-hanke, jossa kehitetään betonille 
vähähiilistä korvaajaa, joka soveltuu erityi-
sen hyvin esim. melusuojaukseen. KEHY 
toivoo, että hankkeen lopputuotteet hyö-
dynnetään täysimääräisesti kaksoisraiteen 
melunsuojausta rakennettaessa. 

 
Ei vaikutusta kaavaratkaisuun. 
 
 
 

14 15.6.2018 Liikennevirasto 
Kaavaehdotus vastaa Liikenneviraston 
teettämää tuoreinta ratasuunnitelmaver-
sioita ja mahdollistaa ratasuunnitelman 
hyväksymisen. 

 

15 25.6.2018 Etelä-Karjalan liitto 
Etelä-Karjalan liitto pitää hyvänä ratkaisu-
na sitä, että ratamelun haittavaikutuksia 
on pyritty lieventämään merkitsemällä 
radan ja korttelialueen väliset alueet suo-
javiheralueeksi. Rataa lähimmät Saaran-
kadun korttelit ovat merkitty ympäristö-
häiriöitä aiheuttamattomien teollisuusra-
kennusten korttelialueeksi. Korttelien 
rakentuessa uudet rakennukset toimivat 
melua vaimentavina rakenteina Saaran-
kadun asuinalueelle päin. 
Etelä-Karjalan liitolla ei ole huomautetta-
vaa kaava-asiakirjoihin. 

 

 

2.2 Muistutukset 
Nähtävilläoloaikana ei ole tehty yhtään muistutusta. 
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3. VAIKUTUKSET KAAVARATKAISUUN, YHTEENVETO 

Palautteissa ei tullut esille sellaisia asioita, jotka aiheuttaisivat muutostarpeita kaa-
varatkaisuun. 

Kaavaratkaisu luo edellytykset sille, että kaksoisraiteen suunnittelussa ja rakenta-
misessa voidaan toteuttaa meluntorjunta siten, että terveyshaitat minimoidaan. 

Imatran kaupunginvaltuusto on merkinnyt tiedoksi kokouksessaan 18.6.2018  § 59 
tulevan kaksoisraiteen meluntorjuntasopimuksen ja päättänyt sitoutua omalta osal-
taan sopimuksen edellyttämiin talousarviovarauksiin sopimuksen vaikutusajankoh-
dat kattavina talousarviovuosina. 

Aiesopimuksella sovittavien meluntorjuntatoimenpiteiden kustannukset on määri-
tetty seuraavasti: ”Meluntorjunnan tavoitteeksi on asetettu yöajan korkeille melu-
tasoille (LAeq >60 dB) altistuvien asukkaiden lukumäärän pieneneminen ennusteti-
lanteessa sekä päivä- ja yöaikaiselle, Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjear-
vot ylittävälle, melutasoille altistuvien asukkaiden kokonaismäärän pieneneminen 
ennustetilanteessa, kun tilannetta verrataan nykytilanteeseen.  

Suunnitelma-alueen kaikki uudet meluesteet ovat tyypiltään melukaiteita (korkeus 
< kv+1,2m). Esteiden radanpuoleinen sivu on ohjeen "Rautateiden meluesteet, Hel-
sinki 2004 [4]" mukaisesti absorptioluokkaa A3, joka vastaa 8 dB absorptiota radan 
puolella. Siltojen kaiteet eivät ole absortoivia. Tehdyssä melulaskennassa on melu-
kaiteet sijoitettu 2 metrin etäisyydelle lähimmän raiteen keskilinjasta ja meluaidat 4 
metrin etäisyydelle lähimmän raiteen keskilinjasta. 

Mikäli meluntorjunta-alueiden laajuus tai torjuntatoimenpiteiden tyyppi muuttuu ra-
tasuunnitelmia koskevassa hallinnollisessa prosessissa, sitoutuvat osapuolet vas-
taamaan kustannuksista tämän sopimuksen mukaisen prosentuaalisen kustannus-
jakoperusteen mukaisesti. 

Meluntorjunnan tavoitteena tulee olla, että melulle herkkiä kohteita ei ole Vnp 
993/1992 mukaiset melu-tason ohjearvot ylittävillä alueilla. Asumiseen käytettävillä 
alueilla päiväajan keskiäänitason ohjearvo jo rakennetuilla alueilla on 55 dB ja yöai-
kana 50 dB. (Kts. ELYn lausunto 11.6.2018). 

Imatran kaupunki käynnistää syksyn 2018 aikana selvityksen, jossa tutkitaan tulevan 
kaksoisraiteen lähialueiden käyttämistä ylijäämämassojen sijoituspaikkana ja radan 
melusuojauksena. 
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4. LAUSUNNOT 
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