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1. NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN 

Kaupunkikehittämislautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että asemakaava ja asemakaavan muutos 1015, kaupun-
ginosissa 31 Tuulikallio, 10 Mansikkala ja 30 Ritikankoski 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 
Nähtävilläoloaikana saatiin 15 lausuntoa. 

Nro Pvm Lausunto Vastine 

1 15.5.2018 Imatran seudun ympäristölautakunta 
Asemäentien varressa, Pääskysenka-
dun ja Karhumäenkadun  
välisellä alueella olevat asuinkiinteistöt 
saattavat altistua ohjearvot  
ylittäville melutasoille. Sillä kohtaa ra-
dan Asemäentien puolella tulisi  
olla melusuojaus. 

Asemakaavassa on rautatiealueelle 
merkitty melunsuojausta niihin kohtiin, 
jotka ovat ratasuunnitelman mukaisia. 
Yleismääräyksiin on lisäksi kirjattu: 
”Rautatiealueelle (LR) voi sijoittaa lii-
kennemelua torjuvia rakenteita, kuten 
melukaiteen, -aidan ja/tai –vallin. Me-
lusuojaus tulee toteuttaa samaan ai-
kaan kaksoisraiteen rakentamisen 
kanssa.” Näin ollen kaava mahdollistaa 
meluntorjunnan toteuttamisen myös 
sellaisiin kohtiin, mitä ei ole ratasuunni-
telmassa esitetty. 
 
Kaupunki selvittää melusuojausten 
lisärakentamista ylijäämämassoilla.  

2 17.5.2018 Blue Lake Communications Oy 
Alueella sijaitsee tietoliikennereitti ja 
tietoliikennekaapeli 

Ei vaikutusta kaavaratkaisuun. 

3 21.5.2018 Elisa Oyj 
Alueella sijaitsee kaapeleita ja suoja-
putkia. 

Ei vaikutusta kaavaratkaisuun. 

4 22.5.2018 Rakennusvalvontajaos 
Asemäentien varressa Pääskysenka-
dun ja Karhumäenkadun välisellä  
alueella tulee huomioida melusuojaus. 
Muutoin  rakennusvalvontajaosto puol-
taa asemakaavaa ja asemakaavan  
muutosehdotusta 1015, huomautuksit-
ta. 

Kts. vastine Imatran seudun ympäristö-
lautakunnan lausuntoon. 
 

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 30.5.2018 Fingrid Oyj 
Ei huomautettavaa. 

 

8 31.5.2018 Fortum  
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Ei huomautettavaa. 
9 5.6.2018 Etelä-Karjalan museo  

”Sekä kaavaselosteessa että OAS:ssa 
on käsitelty myös yleiskaavassa suojel-
tavaksi osoitetun ristikkosillan suojelu-
merkintöjä. Esillä olevassa kaavakartas-
sa suunnittelualue ei kata ristikkosiltaa, 
vaan silta jää rajauksen ulkopuolelle.  
Museo kehottaa harkitsemaan kaavara-
jauksen laajentamista siten, että silta 
sisällytetään mukaan suunnittelualuee-
seen.  
 
Lisäksi asemakaavamerkinnöissä ja -
määräyksissä on sr-merkintä (määräys: 
suojeltava rakennus tai rakennelma), 
jota ei ole osoitettu kaavakartassa. Näin 
ollen jää epäselväksi, mitä kohdetta sr-
merkintä koskee. 
 
Nk. Sinisen talon sr-8 merkinnän kaa-
vamääräyksessä "Suojeltava rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa ja sen omi-
naispiirteet tulee korjaus- ja muutos-
töissä säilyttää. Suunnitteluista olennai-
sista muutoksista tulee pyytää museo-
viranomaisen lausunto." on vielä hie-
man tulkinnanvaraisuutta. Kaavamää-
räyksestä tulee käydä ilmi rakennus-
suojelun tarkoitus (MRL 166§). Määrä-
yksen tarkentamiseksi museo ehdottaa 
harkitsemaan sanan olennaisista pois-
tamista tai vastaavasti tarkentamaan 
mikä on olennainen muutos (esimerkik-
si lupamenettelyä vaativa?). 
 
Suunnittelualueen keskiössä maiseman 
hallitsevana elementtinä on Kauko Tii-
hosen vuonna 1976-77 suunnittelema 
asemarakennus.  
 
Museo katsoo, että mikäli tulevaisuu-
dessa asemarakennuksen purkamista 
harkitaan, se tulee dokumentoida 
asianmukaisesti. Tämä on hyvä käydä 
ilmi myös määräyksistä. Asemaraken-
nuksen osalta kaavaan tulee harkita 
lisättäväksi maankäyttöä ja rakentamis-
ta ohjaava yleismääräys. Muutoin ra-
kennuksen suojelemiseen maankäyttö- 
ja rakennuslailla ei ole erityistä perus-
tetta.” 

 
Kaavan aikataulullisista syistä kaava-
aluetta ei ole mahdollista laajentaa. 
Ristikkosilta tullaan merkitsemään 
suojelukohteeksi vireillä olevassa 
yleiskaavassa ja Vuoksen alueen ase-
makaavoituksen yhteydessä. 
 
 
 
 
 
Merkintä sr on kaavakartassa Siitolan-
ranta –nimisen katutilan alueella. Mää-
räys koskee ristikkosiltaa.  
 
 
 
 
Täydennys kaavakartta ja selostus s. 
35. 
Kaavamääräys on muutettu muotoon: 
Suojeltava rakennus. Rakennusta ei 
saa purkaa ja sen ominaispiirteet tulee 
korjaus- ja muutostöissä säilyttää. 
Suunnitteluista muutoksista tulee pyy-
tää museoviranomaisen lausunto." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatran kaupunki dokumentoi yleis-
kaavatyöhön liittyen vuonna 1994 Las-
se Ojosen inventoimat rakennukset. 
Kaupunki katsoo, että asemakaavaan 
ei ole tarkoituksenmukaista kirjata 
lisämääräyksiä. 

10 4.6.2018 Vammaisneuvosto 22.5.2018 
Vammaisneuvosto esittää lausunto-
naan, että kaksoisraiteen suunnittelus-
sa ja rakentamisessa terveyshaitat sel-
vitetään huolellisesti ja ne eliminoidaan. 
Sienimäen kohdan meluntorjunnan 
laajentamista tulee vakavasti harkita  
terveyshaittojen minimoimiseksi. 

 
 
 
Kaupunki selvittää melusuojausten 
lisärakentamista ylijäämämassoilla. 
Suunnittelu käynnistetään vuoden 
2018 aikana. 
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11 4.6.2018 Vanhusneuvosto 6.6.2018 

Vanhusneuvosto esittää lausuntonaan, 
että kaavaehdotukset voidaan hyväk-
syä. Vanhusneuvosto pitää hyvänä rat-
kaisuna, että alueiden kaavaehdotuk-
siin sisällytetään mahdollisuus laajen-
taa alueiden melusuojausta myös kak-
soisraiteen rakentamisen jälkeen. 

 

12 11.6.2018 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 
Melu 
Meluntorjunnan tavoitteena tule olla, 
että melulle herkkiä kohteita ei ole Vnp 
993/1992 mukaiset melutason ohjear-
vot ylittävillä alueilla. Asumiseen käy-
tettävillä alueilla päiväajan keskiäänita-
son ohjearvo jo rakennetuilla alueilla on 
55 dB ja yöaikana 50 dB. 
 
Kaavaselostuksessa ei käy ilmi mihin 
keskiäänitasoon asemakaavoilla pyri-
tään, vaan viitataan ratasuunnitelmaan. 
Ratasuunnitelma ei syrjäytä asemakaa-
van sisältövaatimuksia (MRL 54§) eikä 
korvaa tarvittavia selvityksiä. 
 
Kaava-asiakirjoista ei ilmene riittäviä 
meluntorjuntaselvityksiä, joiden perus-
teella olisi todettavissa, miten kaava-
muutoksen mukaisesta lisäraiteesta ja 
lisääntyvästä raideliikenteestä asutuk-
selle aiheutuvat meluvaikutukset ovat 
hallittavissa (MRL 9§, MRA1§) 
 
 
 
 
 
Kaava-alueet 
Asemakaavamuutokset on rajattu kos-
kemaan vain niitä alueita, joilla liiken-
nealueen rajaukseen tarvitaan muutok-
sia. Ratahankkeeseen liittyvät selvityk-
sen mukaan laajemmallakin radan var-
ressa melun ohjearvot ylittyvät. 
 
Kaupungin tulee jatkossa asemakaa-
vanmuutoksissaan huomioida myös 
nämä alueet ja meluntorjuntatoimet 
niillä. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet (VAT) 
 
Alueidenkäyttötavoitteissa kohdassa 3. 
Terveellinen ja turvallinen elinympäris-
tö on tavoitteena ehkäistä melusta, 
tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta 
aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaitto-

 
 
 
Selostusta täydennetty, kts. sivu 40 
Asemakaavalla pyritään siihen, että 
ratahankkeen toteutuksessa noudate-
taan Vnp 993/1992 mukaisia meluta-
son ohjearvoja. 
 
Imatran kaupunki katsoo, että erillisiä 
selvityksiä ja suunnitelmia ei ole tarkoi-
tuksen mukaista tehdä. 
 
Kaupunki selvittää melusuojausten 
lisärakentamista ylijäämämassoilla. 
Asemakaavassa on rautatiealueelle 
merkitty melunsuojausta niihin kohtiin, 
jotka ovat ratasuunnitelman mukaisia.  
 
Kaavan yleismääräyksiin on kirjattu: 
”Rautatiealueelle (LR) voi sijoittaa lii-
kennemelua torjuvia rakenteita, kuten 
melukaiteen, -aidan ja/tai –vallin. Me-
lusuojaus tulee toteuttaa samaan ai-
kaan kaksoisraiteen rakentamisen 
kanssa.” Näin ollen kaava mahdollistaa 
meluntorjunnan toteuttamisen myös 
sellaisiin kohtiin, mitä ei ole ratasuunni-
telmassa esitetty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomioidaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Selostusta täydennetty, kts. sivu 34. 
 
Kaava luo pohjan toteuttaa rakentami-
nen siten, että se toteuttaa valta-
kunnallista alueidenkäyttötavoitetta 
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ja. Kaavasta ei voida todeta, toteuttaa-
ko se valtakunnallista alueidenkäyttö-
tavoitetta meluhaittojen vähentämisen 
osalta. 
 
Asemakaavan sisältövaatimukset (MRL 
54§) Asemakaavoituksessa on huomioi-
tava, ettei aiheuteta kenenkään 
elinympäristön laadun sellaista merki-
tyksellistä 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. Lisäraiteen toteuttaminen edistää 
raideliikenteen osalta valtakunnallisen 
liikennejärjestelmän toimivuutta ja on 
tärkeä toteuttaa. 
 

meluhaittojen vähentämisen osalta. 
 
 
 
 
Kts. selostus sivu 40. 
 
Asemakaavalla pyritään siihen, että 
ratahankkeen toteutuksessa noudate-
taan Vnp 993/1992 mukaisia meluta-
son ohjearvoja. 
 
 
 
 
 
 
Kaavalla luodaan edellytykset kaksois-
raiteen 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 meneil-
lään UIR-hanke, jossa kehitetään beto-
nille vähähiilistä korvaajaa, joka sovel-
tuu erityisen hyvin esim. melusuojauk-
seen. KEHY toivoo, että hankkeen lop-
putuotteet hyödynnetään täysimääräi-
sesti kaksoisraiteen melunsuojausta 
rakennettaessa. 

Ei vaikutusta kaavaratkaisuun. 

14 15.6.2018 Liikennevirasto 
Kaavaehdotus vastaa Liikenneviraston 
teettämää tuoreinta ratasuunnitelma-
versioita ja mahdollistaa ratasuunnitel-
man hyväksymisen. 

 

15 26.6.2018 Etelä-Karjalan liitto 
Etelä-Karjalan liiton mielestä on tärke-
ää, että kaavassa on merkitty melun-
suojausta niihin kohtiin, jotka ovat rata-
suunnitelman mukaisia. Kaava myös 
mahdollistaa monipuolisten me-
lusuojausten lisäämistä myös sellaisiin 
kohtiin, mitä ei ole ratasuunnitelmassa 
esitetty.  
 
Kaavan yleismääräyksiin on kirjattu: 
"Rautatiealueelle (LA) voi sijoittaa lii-
kennemelua torjuvia rakenteita, kuten 
melukaiteen, -aidan ja/tai -vallin. Me-
lusuojaus tulee toteuttaa samaan ai-
kaan kaksoisraiteen rakentamisen 
kanssa."  
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Etelä-Karjalan liitto toteaa, että kaavas-
sa on otettu hyvin huomioon myös 
rautatien alittava kulkuyhteys sekä siinä 
on kevyenliikenteen väylävaraus jalan-
kululle ja pyöräilylle.  
 
On myös tärkeää, että vanha rautatie-
silta ja Siitolanrannan katutilan maatuet 
on merkitty suojeltavaksi kohteeksi (sr). 

2.2 Muistutukset 
Nähtävilläoloaikana saatiin kolme muistutusta. 

Nro Pvm Muistutus Vastine 

1 3.6.2018 Kari Terho 
 
Muistutuksessa viitataan OAS:ään ja sen 
liitteenä oleviin ratasuunnitelma- ja me-
lukarttoihin Tuulikallion /Tinttikallion 
asuinalueilla.  
 
Kaksoisraiteen yleissuunnitelmavai-
heessa suunniteltuja meluaitoja, joiden 
korkeus tasausviivasta on ollut +3,0 met-
riä ei ole esitetty asemakaavan selos-
tuksessa. Tätä meluaitaa ei myöskään 
mainita Topiantti Äikään selvityksessä 
31.5.2018 kaupunginhallitukselle (koko-
uksen 4.6.2018 esityslista) 
 
Koska rakennettavan kaksoisraiteen 
kasvava liikenne aiheuttaa valtioneuvos-
ton meluasetuksen ylittävää melua sekä 
päivä- että yöaikaan, on melun torjun-
taan kiinnitettävä riittävää huomiota.  
 
Ellei tämä meluaita toteudu radan ra-
kentajan toimesta, on vastaava melues-
te toteutettava Imatran kaupungin toi-
mesta maavalleina Karhumäenkadun 
kummallekin puolelle riittävän laajasti. 

Ei vaikutusta kaavaratkaisuun. Tulee huo-
mioida hankkeen toteutuksessa. 
 
Radanvarren asemakaavoitus on käynnis-
tynyt kaksoisraiteen yleissuunnitelmaan ja 
ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liit-
tyen vuosina 2009-2010. 
 
Liikennevirasto on laatinut hankearvioinnin 
ratahankkeen toteuttamisvaihtoehdoista 
vuonna 2015. Hankearvioinnin yhteydessä 
on laadittu mm. päivitetyt arviot liikenne-
määristä ja päivitetyt melulaskennat.  
 
Kaksoisraiteen suunnittelu on edennyt 
ratasuunnitelmavaiheeseen vuoden  
2016 aikana. Suunnitelmakartoissa 
15.5.2017 ei ole esitetty meluseiniä Karhu-
mäenkadun ylittävän sillan pohjoispuolelle 
eikä Tuulikallion kohdalle. 
 
Kaavan yleismääräyksiin on kirjattu: ”Rauta-
tiealueelle (LR) voi sijoittaa liikennemelua 
torjuvia rakenteita, kuten melukaiteen, -
aidan ja/tai –vallin. Melusuojaus tulee to-
teuttaa samaan aikaan kaksoisraiteen ra-
kentamisen kanssa.” Näin ollen kaava 
mahdollistaa meluntorjunnan toteuttami-
sen myös sellaisiin kohtiin, mitä ei ole rata-
suunnitelmassa esitetty. 
 
Kaupunki selvittää melusuojausten lisära-
kentamista ylijäämämassoilla. Asemakaa-
vassa on rautatiealueelle merkitty melun-
suojausta niihin kohtiin, jotka ovat rata-
suunnitelman mukaisia.  
 
Kaupunginhallitus § 353 18.12.2017; poimin-
toja päätösesityksestä:   
 
Ratasuunnitelman meluselvityksen ja sii-
hen perustuvan meluntorjunnan tavoit-
teenasettelu ei ole Valtioneuvoston me-
luohjearvoista antaman päätöksen (Vnp 
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993/1992) mukainen.  
 
Melunsuojauksen periaatteena tulee olla, 
että kukaan ei jää melun ohjearvon ylittä-
välle alueelle ja altistu terveyshaittaa aihe-
uttavalle melutasolle.  
 
Asianmukainen melusuojaus tulee nähdä 
kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen 
liittyvänä tekijänä.  
 
Imatran kaupungin lähtökohtainen kanta 
on, että Liikenneviraston tulee toteuttaa 
vaadittavat melusuojaukset siten, että me-
lusuojauksessa on noudatettava Valtio-
neuvoston päätöstä ja meluntorjuntalakia. 
 

2 4.6.2018 Raili Korhonen 
”Tahdon tuoda esiin veljeni Tapio Ahtiai-
sen kanssa omistamastamme Asemäen-
tien varrella olevasta kiinteistöstä seu-
raavaa: Saimme kiinteistön isämme pe-
rintönä. Paikassa on ollut Ahtiaisen su-
vun ja isoisämme pitämä pientila. Edel-
leen kiinteistössä on ennen vakituisessa 
asuin käytössä ollut talo ja muita raken-
nuksia. 
Toiveemme on alueen tontin säilyttämi-
nen vakituisen asumisen mahdollistava-
na kiinteistönä. Nyt omistamamme kiin-
teistöt/tontit on merkitty joksikin työ-
paikka-alueeksi, josta ei ole keskusteltu  
kanssamme. Alue on meille tärkeä su-
vun perintöpaikka. Meillä on ollut toive 
saada siihen kaksi asuinrakennustonttia 
ensisijaisesti itseämme varten ja vanha 
talo on tarkoitus jättää paikoilleen. 
Toivon, että kiinteistön / tontin omista-
jalla olisi pelkän kuulemisoikeuden li-
säksi myös sananvaltaa siihen mitä 
omistamallaan kiinteistöllä tekee.” 

Ei vaikutusta asemakaavaratkaisuun.  
Ko. alueen maankäytön periaatteet ratkais-
taan Imatran yleiskaavasuunnittelun yhtey-
dessä. 
 
Asemakaavan 1015 vaiheita on kuvattu 
OAS:ssä ja asemakaavaselostuksessa si-
vulta 22 alkaen. Vuorovaikutusmenettelyt 
on koottu kaavaselostuksen liitteeseen 6. 
 
Kiinteistö on asemakaavatonta aluetta. 
Voimassa olevassa yleiskaavassa sijoittuu 
lähivirkistysalueelle. 
 
Alueelle on käynnistetty vuonna 2014 
yleiskaavan muutoshanke, joka ei ole kui-
tenkaan edennyt. Muutoksen tavoitteena 
on ollut kaupunkirakenteen tiivistäminen ja 
maankäytön kehittäminen keskeisellä pai-
kalla, joka on ollut aikaisemmin asuttu. 
Alue on suunniteltu muutettavaksi virkis-
tysalueesta työpaikka-alueeksi (TP). Mer-
kinnällä osoitetaan monipuoliset työpaik-
ka-alueet, joissa voi olla toimisto- ja palve-
lutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheutta-
matonta teollisuutta ja siihen liittyvää 
myymälätilaa sekä varastointia.  
 
Radan pohjoispuoliset alueet on jätetty 
asemakaavan jatkosuunnittelusta vuonna 
2016 pois ratasuunnittelun aikataulusta 
johtuen. Tarkoitus on, että alueen asema-
kaavoitus toteutetaan itsenäisenä hank-
keena vireillä olevan Imatran 2040 yleis-
kaavan tarkistamisen jälkeen.  
 
Uutta asumista radan välittömään lähei-
syyteen ei voitane osoittaa ilman merkittä-
vää melusuojausta. 
 
Kaupunki selvittää melusuojausten lisära-
kentamista ylijäämämassoilla radan var-
teen. Suunnittelu käynnistetään vuoden 
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2018 aikana. 
 

3 6.6.2018 Tapio Ahtiainen 
 
Vireillä olevan Luumäki - Imatra (osittai-
sen) kaksoisraidehankkeen suunnitel-
missa ja tähän asti tehdyissä viran-
omaispäätöksissä ilmenee ettei kiinteis-
tömme (kiinteistöyhtymä Raili Korhonen 
ja Tapio Ahtiainen kohdalla (Jaakkola) 
levennettävälle rataosuudelle ole tulos-
sa asianmukaista ja riittävää melun-
suojausta. Lähdemme kansalaisina aja-
tuksesta että "se joka saastuttaa, se kor-
vaa", eli kun liikenteen melusaaste tulee 
nykyisestä lisääntymään, tulee siitä vas-
tuullisten huolehtia tarpeellisen me-
lusuojauksen toteuttamisesta. Mikäli 
rataan ei tehtäisi suunnitelmassa ilme-
neviä turhia mutkia (suoremmat kiskot) 
se yksistään vähentäisi melutasoa. Kun 
vanhat päätökset keskusliikenneaseman 
sijoittamisesta liikennetarpeita ajatellen 
ovat johtaneet ko. rakennuksen sijoitta-
miseen väärään paikkaan eikä sitä ra-
kennusta haluta osittain purkaa eikä 
virheellistä päätöstä myöntää, jää jäljelle 
lisäkustannuksia aiheuttavat työt asian-
mukaisen melusuojauksen toteuttami-
seksi myös ns. Ahtiaisen talojen kohdal-
la. 
 
Vaadin että riittävä melusuojaus toteu-
tetaan Asemäentien alueella, siellä asu-
vien kuntalaisten asumisviihtyvyyden 
turvaamiseksi. Tulemme ehdottamaan 
omistamamme kiinteistön osalta ase-
makaavamerkintä muutosta asuinkiin-
teistöksi heti kun tämä ratahanke eden-
nyt siihen pisteeseen että tarkemmin 
tiedämme sen vaikutukset tulevaisuu-
teen. Asianmukaisella meluntorjunnalla 
(kun muuta parempaa ratkaisua ei voida 
enää toteuttaa) tonttimme kohdalla vai-
mennetaan myös muille kiinteistöille 
kantautuvaa melua. Meluntorjunnan 
tekniselle toteutustavalle löytyy vaihto-
ehtoisia tapoja. 
 

Ei vaikutusta asemakaavaratkaisuun.  
Ko. alueen maankäytön periaatteet ratkais-
taan Imatran yleiskaavasuunnittelun yhtey-
dessä. Melusuojaus tulee huomioida hank-
keen toteutuksessa. 
 
Kiinteistö on asemakaavatonta aluetta. 
Voimassa olevassa yleiskaavassa sijoittuu 
lähivirkistysalueelle. 
 
Tarkoitus on, että alueen asemakaavoitus 
toteutetaan itsenäisenä hankkeena vireillä 
olevan Imatran 2040 yleiskaavan tarkista-
misen jälkeen.  
 
Uutta asumista radan välittömään lähei-
syyteen ei voitane osoittaa ilman merkittä-
vää melusuojausta. 
 
Kaupunki selvittää melusuojausten lisära-
kentamista ylijäämämassoilla radan var-
teen. Suunnittelu käynnistetään vuoden 
2018 aikana. 
 
Kts. muistutusten 1 ja 2 vastineet. 
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3. VAIKUTUKSET KAAVARATKAISUUN, YHTEENVETO 

Palautteissa ei tullut esille sellaisia asioita, jotka aiheuttaisivat merkittäviä muutos-
tarpeita kaavaratkaisuun. Kaavamääräystä tarkennettiin Asevelitalon osalta. 

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 melutason 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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