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IMATRAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT
Kaupunkisuunnittelu
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §)
_____________________________________________________________________

Yleiskaavassa käsiteltäviä merkittävimpiä suunnittelualueita
Saimaan saaret
Imatran kaupunki on ostanut vuonna 2017 Tornator Oyj:ltä 99,0 ha maaalueita Haapasaaresta, Mikonsaaresta ja Kuusikkosaaresta sekä niihin välittömästi liittyvät luodot. Kauppaan on kuulunut myös osuudet yhteisiin maaja vesialueisiin luovutettavien määräalojen pinta-alojen suhteessa. Maaalueet on ostettu sellaisenaan kuin ne päätöksenteko hetkellä ovat olleet.
Maisematyölupahakemukset (puiden harventaminen / avohakkuut) ovat
rauenneet kiinteistökaupan seurauksena. Alueet ovat yleiskaavan mukaan
retkeily- ja ulkoilualuetta (VR), lukuun ottamatta Haapasaaren eteläosassa sijaitsevaa noin 0,3 ha:n aluetta, joka on matkailupalvelujen aluetta (RM). Kaupan kohteena olevilla alueilla ei sijaitse rakennuksia.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 30.5.2017, § 51vaikutusten arviointiin on kirjattu: ”Kauppa antaa kaupungille uusia mahdollisuuksia Saimaan saarten

kehittämiseen ja virkistystoiminnan edellytysten luomiseen.”
ELPO-ryhmän lausunto maanhankintaan, KH 15.5.2017 § 150:

”Asia ei vielä tässä vaiheessa koske yrittäjiä ja yritystoimintaa, mutta merkittävästä
summasta on kyse. Koska investointi kohdentuu kaupungin reuna-alueelle, on alueen käyttöä suunniteltava erityisenhuolella, että investoinnista saadaan vastaava
hyöty takaisin.
Olisi hienoa, jos saarille pääsisi tulevaisuudessa siltoja pitkin ja alueen vene- ja laivayhteyksiä ja satamia kehitetään käytönkehittämiseksi. Maanhankinta tähtää positiiviseen kehitykseen Imatran eduksi, se on myös yritysnäkökulman kannalta positiivista. On kuitenkin huomattava, että lyhyellä aikavälillä alueelle on vaikea saada
ympärivuotisesti kannattavaa yritystoimintaa.
Kaupan kohteena olevan maapohjan käytön jatkosuunnittelussa, kaavoituksessa ja
toimintaympäristön kehittämisessä tulee huomioida sekä kaupungin vetovoimatekijöiden lisääminen että elinkeinopoliittisesti mielekäs toiminta. Elpo-ryhmä osallistuu
mielellään alueen jatkosuunnittelun arviointiin omilla lausunnoilla, jotka pyydetään
esittämään hyvissä ajoin Elpo-ryhmälle (esim. kahden viikon varoitusajalla) – näin
kaikki osapuolet ehtisivät huomioimaan asian omien viiteryhmien kanssa.
Saimaan matkailun, rantojen suunnittelu ja Imatran kehittämisen kannalta lienee parasta, että maapohjan omistus on kaupungilla.”

Saarten tulevaa käyttöä pohdittaessa, tulee ratkaistavaksi myös kulkuyhteydet, mikäli maankäyttöä muutetaan merkittävästi.

Kuva 1. Voimassa oleva yleiskaava

Kuva 2. Ortokuva

Kuva 3. Imatran kaupungin
omistamat maa-alueet
merkitty vihreällä
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Saimaan rannan läheiset alueet
Saimaan rantaviiva on yleiskaavoitettu kokonaan ja suurin osa alueesta on
merkitty virkistyskäyttöön. Ukonniemen alueella on voimassa olevia asemakaavoja.
Voimassa olevassa yleiskaavassa on tehty päätös, että uusia pientalokortteleita varataan Saimaan rannan tuntumasta, mutta ei itse rantavyöhykkeeltä.
Ranta-alueet on jätetty leveäksi virkistysalueeksi, osaksi kaavailtua kansallista kaupunkipuistoa. Imatra on valtuuston päätöksellä (21.2.2011 § 17) luopunut
Vuoksen kansallisen kaupunkipuistostatuksen hakuprosessista.
Yleiskaavatyössä tullaan selvittämään rantarakentamiseen liittyviä näkökulmia sekä kaupungin päättäjien ja kuntalaisten tahtotilaa rantojen käyttöön.
Työssä tullaan selvittämään mm. ranta-alueiden rakennuskelpoisuutta, mikäli
rantarakentaminen nostetaan yhdeksi vaihtoehdoksi. Mahdollisen rakentamisen tulee sopeutua rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Kaavoituksessa
huomioidaan luonto- ja kulttuuriarvot sekä vesiensuojelu ja vesihuolto.
Jos omarantaisiin tontteihin päädyttäisiin, lähtökohtana on, että yhtenäisiä,
käyttökelpoisia ja rakentamisesta vapaita ranta-alueita tullaan säilyttämään ja
rannan läheiset yleiset kulkuyhteydet turvataan. Yleiskaava luo periaatteet ja
asemakaavoilla määritellään tarkasti rakennustiheys ja tarkat rakennuspaikat.

Kuva 4. Voimassa oleva yleiskaava
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Kuva 5. Ortokuva

Kuva 6. Imatran kaupungin omistamat maa-alueet merkitty vihreällä
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Keskusta-alueet
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavassa esitetyt keskustatoimintojen aluevaraukset Mansikkala- Imatrankoskella sekä Vuoksenniskalla korostavat nykyisten kaupunkikeskusten kehittymistä ja asemaa. Suunnittelumääräyksiin
on kirjattu keskustojen osalta, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja
kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä huolehdittava eri liikennemuotojen
järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä.
Alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä tai niihin vaikutuksiltaan verrattavia kaupallisia palveluita. Aluetta
suunniteltaessa on varauduttava riittävään palvelutarjontaan. Vähittäiskaupan
suuryksiköiden koko on mitoitettava ja niiden toteutus ajoitettava yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, ettei niillä ole merkittäviä haitallisia
vaikutuksia muiden keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin. Suuryksikön
toteuttaminen tulee kytkeä ajallisesti ympäröivien taajamatoimintojen toteuttamiseen.
Maakuntakaavan tavoitteet keskustojen kehittämisestä monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina tullaan ottamaan huomioon yleiskaavasuunnittelussa.

Vuoksenniska
Vuoksenniska on perinteinen kaupunkiosakeskus ja kauppapaikka. Kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Vuoksenniskantien varrelle ja Torikadun ympäristöön. Vuoksenniskan ydinalueeseen liittyvät myös vapaa-ajan ja virkistyksen palvelut. Vuoksenniskan vahvuus on sen seudullinen asema ja läheiset
suurteollisuuden alueet. Imatran seudun pohjoisten kuntien asukkaat Ruokolahdelta ja Rautjärveltä käyvät työssä ja käyttävät kaupunginosan palveluja.
Vaihemaakuntakaavaan merkitty
Vuoksenniskan keskustatoimintojen alueen laajentaminen VT
6:n suuntaan otetaan huomioon
yleiskaavaratkaisussa. Keskittämällä ja mahdollistamalla monipuolisia kaupallisia palveluja ja
laadukasta asumista keskustatoimintojen alueille, parannetaan
niiden toimintaedellytyksiä sekä
vetovoimaa. Elävät keskustat
vireyttävät elinkeinoelämää ja
luovat sekä kunnasta että koko
maakunnasta positiivista mielikuvaa.
Kuva 7. Voimassa oleva yleiskaava
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Kuva 8. Ortokuva

Kuva 9. Imatran kaupungin omistamat maa-alueet merkitty vihreällä
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Mansikkala-Korvenkanta
Mansikkalan ja Korvenkannan alueiden yleiskaavasuunnittelua ohjaa hyvin
pitkälle vaihemaakuntakaavan linjaukset. Alueella on keskustatoimintojen lisäksi merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikköaluetta sekä
vähittäiskaupan suuryksikön reservialuetta, joka toteutetaan pidemmällä aikavälillä.
Alueelle on laadittu kaksi yleiskaavan muutosta 1. vaihemaakuntakaavan periaatteiden mukaan. Korvenkannan aluetta kehitetään tulevaisuuden kauppapaikkana. Korvenkannan suunnitelmien toteutumisen myötä Imatralle
muodostuu uusi kaupan keskittymä. Keskittymä painottuu matkailijoille
suunnattuun kauppaa sekä tilaa vaativaan kauppaan. Kaupallisten vaikutusten arviointi –raporttiin (28.9.2010) on kirjattu, että alueelle ei suunnata massiivisesti sellaista kaupan toimintaa, joka kuuluisi sijoittaa keskustaan. Alue on
Imatralla Teppanalan yritysalueen lisäksi ainoa, jonne voi sijoittaa laajamittaisesti uutta kaupan toimintaa suuressa yksikkökoossa. Alue soveltuu tyypiltään sellaiselle kaupalle ja palveluille, joihin suurin osa asiakaskuntaa tulee
kaukaa ja jota ei keskustoihin voida sijoittaa.
Mansikkala on seudullinen market- ja tilaa vaativan kaupankeskus. Mansikkalassa on mahdollisuudet kaupan laajentumiseen. Mansikkalassa yhdistyvät
asuminen, palvelut ja työssäkäyntialueet. Kouluverkon kehittämiseen liittyvät
päätökset ja selvitykset tulevat ohjaamaan yleiskaavaratkaisua. Laadittavan
yleiskaavan sisältöön vaikuttaa myös ratasuunnitelmaan liittyvät päätökset ja
selvitykset.
Liikenneverkostojen kehittäminen ja kulkuyhteydet Vuoksen yli (silta/lautta)
ovat myös yksi osa yleiskaavatarkastelua.

Kuva 10. Ote yleiskaavojen yhdistelmäkartasta
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Kuva 11. Ortokuva

Kuva 12. Imatran kaupungin omistamat maa-alueet merkitty vihreällä
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Imatrankoski
Imatrankoski on priorisoitu päätöksissä ja suunnitelmissa kaupan, asumisen ja
kehittämisen keskukseksi. Vaihemaakuntakaavassa keskustatoimintojen laajenemissuunnat on osoitettu Mansikkalan suuntaan Vuoksea myötäillen sekä
Lappeenrannan suuntaan Helsingintien molemmin puolin. Yleiskaavasuunnittelun lähtötietoaineistoa ovat mm. keskustan kehittämiseen suunnitelmat
ja Geopark –hankkeeseen liittyvä aineisto. Arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttämisen edellytysten turvaaminen on tärkeä osa suunnittelua. Yleiskaavasuunnittelussa käsitellään myös yksittäisten rakennusten suojelukysymyksiä.

Kuva 13. Voimassa oleva yleiskaava
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Kuva 14. Ortokuva

Kuva 15. Imatran kaupungin omistamat maa-alueet merkitty vihreällä
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Rajan läheiset alueet yritys- ja työpaikka-alueet
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavassa Imatran raja-aseman lähialueet Pietarintien ja rautatien varrella on merkitty tuotantotoiminnan ja palveluiden
sekä logistiikan alueiksi, rajavartiolaitoksen ja tullin alueeksi sekä logistiikkakeskittymäksi. Alueelle on hyväksytty näiden periaatteiden mukaiset yleiskaavanmuutokset vuosien 2013 ja 2015.
Tarkistustarpeita selvitetään suunnittelun yhteydessä.

Kuva 16. Ote yleiskaavojen yhdistelmäkartasta

Rataverkko
Luumäen ja Imatran välinen raideyhteys on yksi Suomen rataverkon vilkkaimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosuuksista. Lähivuosina sen kuljetusmäärät tulevat nousemaan, kun raideliikenteen tavarakuljetukset avautuvat kilpailulle ja viennille Imatran kautta. Yhteys Imatran ja Svetogorskin kautta Venäjän uudelle Losevo–Kamennogorsk -kaksoisraiteelle mahdollistaa
myös sen, että Suomen ja Venäjän välistä rahtiliikennettä voidaan ohjata
käyttämään tätä edullisempaa reittiä.
Liikennevirasto on tarkastellut eri vaihtoehtoja Luumäki–Imatra–Venäjän raja
-raiteen parantamiseksi. Hankearvion mukaan tavaraliikenteen ja teollisuuden toimintaedellytyksiä parantaa eniten vaihtoehto, jossa rakennetaan kaksoisraide koko Luumäki–Imatra-välille, kolmioraide Imatralle sekä sähköistetty kaksoisraide välille Imatra–valtakunnan raja. Kaksoisraiteen perusparannuksen ensimmäisen vaiheen ratasuunnitelma on tarkoitus hyväksyä keväällä 2018. Ratasuunnitelmat, selvitykset ja päätökset ovat osa yleiskaavan pohja-aineistoa.
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Kuva 17. Ortokuva

Kuva 18. Imatran kaupungin omistamat maa-alueet merkitty vihreällä

12 / 12

