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1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

TUNNISTETIEDOT

Ii

Ks. kansilehti.

1.2

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Asemakaavan muutosalue sijaitsee lmatrankoskella, lmatrankoskentien, Helsingintien
sekä kävelykatuna toimivan Koskenpartaan risteyksessä. Alue käsittää kiinteistön 153-1221-8, jolla sijaitsee liikerakennus. Kävelykatu on Imatran erikoiskaupan keskittymä, johon
suunnittelualue tiiviisti liittyy.
Helsingintien vastakkaisella puolella sijaitsee Imatran Valtionhotelliin liittyvä puisto sekä
lmatrankoski. lmatrankoski on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ja rakennettu kulttuuriympäristö. Alue on Kruununpuistoineen lisäksi yksi kansallismaisemistamme. Historiallisia maamerkkejä ovat koskiuoma voimalaitoksineen (vuodelta 1923-38)
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokas Valtionhotelli (vuodelta 1903).
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Kuvat: Yllä kaava-alueen sijainti merkittynä punaisella soikio/la. (MML taustakartta)

1.3

KAAVAN NIMI JA TARKOITUS
Kaavan nimi:

Napinkulman asemakaavan muutos

Päätarkoitus:

Tontin käyttötarkoituksen monipuolistaminen

Kaava-alueen pinta-ala:

2162 m2

Kerrosala:

7 800 k-m2

Kaavaselostus koskee:

7.2.2019 päivättyä asemakaavakarttaa

Kannen kuva: Suunnittelualue etelästä nähtynä. (Lähde: Blom I Imatran kaupunki)
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2.

TIIVISTELMÄ

2.1

KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavan
muutos sisältyy vuoden 2018 asemakaavahankkeisiin (kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2018,
KAKELA 20.2.2018, § 9 / hanke 1. Helsingintien ja Kosken partaan kulma).
Kaava luonnos oli nähtävillä 23.11.2018-4.1.2019. Luonnoksesta saapui kuusi lausuntoa ja
24 mielipidettä. Palaute koski pääosin kaavassa osoitettua rakennusoikeuden määrää
sekä rakennuksen korkeutta sekä ympäristöön sovittamista. Palautteen pohjalta pienennettiin rakennusoikeutta ja suurinta sallittua kerroslukua. Lisäksi täsmennettiin rakentamista koskevia yleisiä määräyksiä parvekkeiden, ilmanvaihtokoneiden ja teknisten tilojen
sijoittelun sekä Koskenpartaan puoleisen ensimmäisen kerroksen julkisivun osalta. Tarkempi vuorovaikutusraportti on kaavan liiteaineistossa.
Luonnoksen palautteen pohjalta laadittu ehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi
kuulemista varten ja nähtävillä olosta tiedotetaan kunnallisten kuulutusten tapaan. Ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. Osalliset voivat jättää mielipiteensä kaavan
nähtävillä ollessa.
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksyy Imatran kaupunginvaltuusto.

2.2

ASEMAKAAVA
Asemakaavan muutos koskee korttelin 21 tonttia 8, jolla sijaitsee ns. Osuuspankin talo.
Tontilla sijaitseva kaksikerroksinen liikerakennus on osin tyhjillään, eivätkä sen liiketilat
enää houkuttele yrityksiä. Liikerakennus on tarkoitus purkaa. Maanomistajan tavoitteena
on rakentaa tontille uudisrakennus, lisätä tontin nykyistä rakennusoikeutta sekä mahdollistaa tontin monipuolisempi käyttö.
Asemakaava muutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti ympäristöön sopiva laadukas ratkaisu, joka lisää lmatrankosken
keskustan vetovoimaisuutta, houkuttelevuutta ja viihtyvyyttä sekä vahvistaa Imatran elinvoimaisuutta Imatran kaupunkistrategian mukaisesti.
Asemakaavoituksen pohjaksi on laadittu kaupunki kuvallinen tarkastelu ja sen pohjalta tarkasteltu alueelle soveltuvaa rakentamisen määrää sekä rakennuksen sovittamista kaupunkikuvaan ja lähiympäristöön.
Tontti on osoitettu asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi AL-12. Alueelle sallitaan sijoitettavaksi julkisia palveluja, liike- ja toimistotiloja, hotellitoimintoja ja asumista.
Asuntoja ei saa sijoittaa Koskenpartaan ja Helsingintien puoleiseen katutasoon tai maantasokerroksiin. Rakennuksen enimmäiskerrosluvuksi on määritelty kuusi, osalla tonttia
kaksi ja kokonaisrakennusoikeudeksi 7800 k-m2• Tontille on osoitettu maanalainen pysäköinti (map/a).

2.3

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Alue voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.
Toteutuksen seurannasta vastaa Imatran kaupunki.
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3.

LÄHTÖKOHDAT

3.1

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

3.1.1

Ii

Alueen yleiskuvaus
Asemakaavan muutosalue sijaitsee lmatrankoskella, lmatrankoskentien, Helsingintien
sekä kävelykatuna toimivan Koskenpartaan risteyksessä. Alue käsittää kiinteistön 153-1221-8, jolla sijaitsee liikerakennus. Kävelykatu on Imatran erikoiskaupan keskittymä, johon
suunnittelualue tiiviisti liittyy.
Helsingintien vastakkaisella puolella lnkerinaukio, Valtionhotelli Kruununpuistoineen sekä
lmatrankoski. lmatrankoski on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ja rakennettu kulttuuriympäristö. Alue on Kruununpuistoineen lisäksi yksi kansallismaisemistamme. Historiallisia maamerkkejä ovat koskiuoma voimalaitoksineen (vuodelta 1923-38)
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokas Valtionhotelli (vuodelta 1903).

3.1.2

Luonnonympäristö
Maaperä ja topografia

Maaperä on moreenia ja maasto tasaista. Alue sijaitsee noin 70 metriä meren pinnasta.
Vesistöt ja vesitalous

Alueen itäpuolella sijaitsevan Vuoksen pinta on noin 67,5 metriä merenpinnasta ennen
patoja ja niiden alapuolella noin 43 metriä meren pinnasta.
Tulvakartoituksen mukaan lmatrankosken rannalla ei asemakaavan muutosalueen kohdalla ole tulvavaara-alueita.

3.1.3

Rakennettu ympäristö
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella

Asemakaava-alueella sijaitsee kaksikerroksinen liikerakennus. Asemakaava-alueella ei ole
asutusta.
Imatran väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 27 269 asukasta. Tilastokeskuksen mukaan
Imatran väkiluku pienenee noin tuhannella asukkaalla vuoteen 2030 mennessä.
Palvelut ja virkistys

Kävelykadun ympäristö kuuluu Imatran erikoisakaupan keskittymään. Kävelykadun varrella sijaitsee myös ravintoloita, hotelleja, päivittäistavarakauppoja, liike- ja yritystoimintaa. lmatrankosken tori sijaitsee kaava-alueen vastapäätä lnkerinaukiolla. lmatrankoskella sijaitsee myös liikunta- ja kulttuuripalveluita, kirkollisia ja sosiaalisia palveluita, museo sekä muita nähtävyyksiä, kuten lmatrankoski.
lmatrankoskella sijaitsee kaksi päiväkotia: lmatrankosken ja Mikonpuiston päiväkodit.
Kosken koulukeskus (luokat 1-9) sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä lmatrankosken keskustasta Vuoksen itärannalla. Kosken koulukeskus tulee olemaan yksi Imatran kolmesta
koulukeskuksesta.
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Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Imatralla teollisuus on suurin työllistäjä. Lisäksi terveys- ja sosiaalipalvelut sekä tukku- ja
vähittäiskauppa ovat merkittäviä työllistäjiä.
Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva

Alueelle on laadittu erillinen kaupunkikuvallinen tarkastelu konseptisuunnitelman yhteydessä (Tengbom Oy, 2018).
Alue on tiiviisti rakennettua kaupunkiympäristöä. lmatrankosken keskusta-alueella on
monipuolista merkitystä: alue on keskeinen kaupunkimainen kaupan ja palvelujen ydin,
jota luonnehtivat merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön arvot.
Napinkulma sijaitsee kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla aivan kaupunkimaisesti rakennetun alueen reunalla, Koskenparras-kävelykadun ja Helsingintien/Tainionkoskentien
risteyksessä.
Alueen kaupunkirakenne on kerroksellista ja koostuu eri-ikäisistä ja ilmeeltään vaihtelevista rakennuksista. Lähialueen rakennukset Helsingintien, Tainionkoskentien sekä Korkenpartaan varrella ovat pääosin 1950-1960 lukujen arkkitehtuuria, osa on rakennettu
1920-, 1930-, 1980- ja 2000-luivuilla. Julkisivut ovat pääosin vaaleasävyisiä, osin punatiilisiä. Tyypillinen yhtenäinen piirre julkisivuissa ovat vaakasuuntaiset ikkunanauhat. Kattomuoto vaihtelee tasakatoista, harja- ja aumakattoon ja värisävyltään katot ovat pääosin
tummanharmaata tai tiilenpunaista. Valtaosa lähiympäristön rakennuksista on nelikerroksisia tai sitä matalampia. Länsipuoliseen kortteliin on toteutettu rakennus, joka on osin
seitsenkerroksinen. Valtionhotelli hahmottuu muusta kaupunkirakenteesta erillisenä, arvokkaan linnamaisena rakennuksena tien vastakkaisella puolella olevassa puistossa.

Kuva: Tontti sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla ja merkitsee kävelykadun alkupään.
Valokuva 4.5.2018 nro 1.
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Kuva: Tainionkoskentien varren vaa/easävyisiä rakennuksia vaakasuuntaisine ikkunanauhoineen.
Valokuva 4.5.2018 nro 2.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

Tiedot perustuvat Museoviraston valtakunnalliseen inventointiin, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009), sekä Imatran kaupungin selvitykseen
Valtionhotellin historiallisista kehitysvaiheista.
Asemakaavamuutosalueen ulkopuolella sijaitsee lmatrankoski. Imatran koskesta luonnonnähtävyytenä kehittyi merkittävä kansainvälinen matkailukohde 1700- ja 1800-luvuilla.
lmatrankosken kulttuuriympäristö
lmatrankoski on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ja alue Kruununpuistoineen on yksi kansallismaisemistamme.
lmatrankosken ympärille varhain muodostunut matkailu ja Vuoksen varrelle keskittynyt
teollisuus asuma-alueineen ovat jättäneet jälkensä Imatran kosken alueen kulttuurimaisemaan. lmatrankoskelle matkattiin jo 1700-luvun lopulla, ja 1800-luvun lopulla koski veti
puoleensa runsaasti matkailijoita. Se oli aikoinaan maamme huomattavin luonnonnähtävyys. Kruununpuistoksi kosken ranta-alue muodostettiin 1842. Kruununpuistoon 1846
valmistunut majatalo joutui luovuttamaan 1800-luvun lopulla paikkansa nykyisen Valtionhotellin paikalla sijainneille kahdelle hotellille. Hotellit paloivat 1800-1900 -luvun taitteessa. Alueella on säilynyt Imatran Valtionhotellin kansallisromanttinen, Usko Nyströmin
suunnittelema kivilinna vuodelta 1903.
lmatrankosken partaita on jo varhain hoidettu puistomaisesti. Kosken rantoja myötäilevän vanhan Kruununpuiston alueella on käytäviä ja levähdyspaikkoja. Koski on kahlittu
1920-luvulla johtamalla koski uoman vesi voimalaitoksen kanavaan. Punatiilinen voimalaitos kytkinasemineen on yhä maamme suurin vesivoimalaitos. Voimalaitosrakennus ja sen
harmaalla graniitilla verhottu säännöstelypato muodostavat ainutlaatuisen vaikuttavan
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kokonaisuuden koskiuoman vieressä. Voimalan silta on sovitettu samaan klassistiseen
asuun kuin voimalakin.
lmatrankosken valjastamista energiantuotantoon suunniteltiin pitkään, ja voimalan rakentamiseen johtaneet suunnitelmat käynnistyivät 1921. Ensimmäinen rakennusvaihe toteutettiin 1922-1929 arkkitehtuurikilpailun voittaneiden arkkitehtien Oiva ja Kauno 5. Kallion suunnitelmien pohjalta.
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö

Tiedot perustuvat maakunnalliseen inventointiin, Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys sekä Etelä-Karjalan maakuntakaavaan.
lmatrankosken funkisrakennukset
Kaava-alueen ulkopuolella, Koskenpartaan itäpäähän muodostui 1900-luvun alkupuolella
silloisen Imatran taajaman keskusta. Alueella sijaitsevat entinen Kansallispankin talo vuodelta 1937 (Kauno 5. Kallio), Osuusliike Imatran suuri tavaratalo-, varasto-, hotelli- ja konttorikompleksi eli ns. Väärätalo (Pauli Salomaa 1940) sekä entinen Jääsken Osuuskauppa
(vanhin osa 1930- luvun lopulta).
Muinaisjäännökset

Suunnittelualueen ulkopuolella etelässä sijaitsee lmatrankoski (mj. tunnus 1000015112),
joka on luokiteltu kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Kohde on historialliselta ajalta ja alueella on arkeologisina kohteina havaittavissa kalliohakkauksia, matkailurakenteiden jäänteitä, polkujen kivipengerryksiä sekä luola koskiuoman länsiseinämässä.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Alue sijaitsee pää katujen varrella. Liikenne aiheuttaa sekä melu- että hiukkaspäästöjä.
Alueelle on laadittu erillinen meluselvitys (Destia Oy, 2018).
Liikenne

Asemakaavan muutosalue sijaitsee lmatrankoskella, lmatrankoskentien, Helsingintien
sekä kävelykatuna toimivan Koskenpartaan risteyksessä. Alueelta on linja-autoyhteyksiä
Mansikkalaan.

3.1.4

Maanomistus
Kaavoitettava alue on osin yksityisomistuksessa.

3.2
3.2.1

SUUNNITTELUTILANNE
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne astuivat voimaan 1.4.2018.
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Tavoitteena on erityisesti tekeillä olevaan asemakaavan muutokseen nähden mm.:

Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen
edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen turvaamisesta.
Maakuntakaavoitus
Maakuntakaava

A

.
I

Kuva: Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta. Asemakaavan muutosalue on osoitettu kuvassa punaisella katkoviiva/la.

Ympäristöministeriö vahvisti 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaavan.
Asemakaavan muutosalue on keskustatoimintojen aluetta (C) sekä kaupunki-/ taajamarakenteen kehittämisen kohdealuetta (kk).
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Alueen läheisyydessä, kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevat maakunnallisesti merkittävät
lmatrankosken funkisrakennukset. Alueella sijaitsevat entinen Kansallispankin talo vuodelta 1937 (Kauno S. Kallio), Osuusliike Imatran suuri tavaratalo-, varasto-, hotelli- ja konttorikompleksi eli ns. Väärätalo (Pauli Salomaa 1940) sekä entinen Jääsken Osuuskauppa
(vanhin osa 1930-luvun lopulta).
lmatrankoskin kulttuuriympäristö on valtakunnallisesti merkittävä (ma/kv). Alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Imatran valtionhotelli.
lmatrankoskentien ja Helsingintien varrelle on osoitettu kevyenliikenteen laatu raitti sekä
rantaan retkeily-/ ulkoilu reitti.
Maakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskevia määräyksiä sekä suosituksia. Määräykset koskevat Natura 2000 -alueita, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja
sään ääri-ilmiöiden huomioimista, liikennejärjestelmää sekä melua. Suositukset koskevat
alue- ja yhdyskuntarakenteen osalta elinkeinoja ja kauppaa, asuinalueiden kehittämistä,
liikennettä ja teknistä huoltoa, sekä matkailupalveluja, vesistöjä, luontoa, kulttuurialueita
sekä turvallisuutta ja riskejä.
1. Vaihemaakuntakaava
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava koskee maakunnallisesti kaupan, matkailun, elinkeinon ja liikenteen kehittämisen alueita. Maakuntahallitus hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan 27.1.2014 ja maakuntavaltuusto 24.2.2014, jonka jälkeen vaihemaakuntakaava
saatettiin ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihemaakuntakaavan 19.10.2015.
Vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu asemakaavaa koskevia aluevarauksia, mutta
siinä on koko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä.

Savi kanta
nkangas

1/.

Teppanala
Perä-Melt

Kuva: Ote Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan kaavakartan itäosasta. Asemakaavan muutosalue on osoitettu kuvassa punaisella katkoviiva/la.
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Yleiskaavoitus

Suunnittelualueella on voimassa Imatran kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymä
Imatran yleiskaava "Kestävä Imatra 2020". Asemakaavan muutosalueelle on osoitettu
yleiskaavassa keskustatoimintoja (C).

Kuva: Ote Imatran y/eiskaavasta.
Imatran yleiskaava 2040 laatiminen on käynnistynyt. Yleiskaava on yleispiirteinen maan-

käytön suunnitelma, jolla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Sen tehtävänä
on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Kaava on valmisteluvaiheessa.
Asema kaavoitus

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, jossa alue on osoitettu liikerakennusten
korttelialueeksi KL, jolla rakennusoikeus on osoitettu tonttitehokkuuslukuna e=l,55. Suurin sallittu kerrosluku on¼ k 111. Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus
on noin 3350 k-m2.
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Kuva: Ote Imatran kaupungin ajantasa-asemakaavasta. Suunnitte/ua/ue on rajattu karttaan punaisella.

Rakennusjärjestys

Imatran kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.6.2016 ja
se on tullut voimaan 1.8.2016.
Pohja kartta

Pohjakarttana on käytetty Imatran kunnan kanta karttaa. Koordinaatista on ETRS-GK29 ja
korkeusjärjestelmä N2000.
Rakennuskiellot

Alueella ei ole rakennuskieltoa.
Aluetta koskevat selvitykset

Ks. selostuksen kohta 7.1.

4.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE
Tontilla sijaitseva kaksikerroksinen liikerakennus on osin tyhjillään, eivätkä sen liiketilat
enää houkuttele yrityksiä. Maanomistaja on tehnyt kaavoitusaloitteen asemakaavan uudistamiseksi.
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Asemakaavan muutos kuuluu vuoden 2018 asemakaavahankkeisiin (kaavoituskatsaus ja
-ohjelma 2018, KAKELA 20.2.2018, §9 / hanke 1. Helsingintien ja Kosken partaan kulma).
Tavoitteena on kehittää lmatrankoskella keskeisellä paikalla sijaitsevan ns. Osuuspankin
talon tontin lisärakentamismahdollisuudet ja tarkistaa tontin käyttötarkoitusmerkintä.
Tontilla sijaitseva kaksikerroksinen liikerakennus on osin tyhjillään, eivätkä sen liiketilat
enää houkuttele yrityksiä. Maanomistajan tavoitteena on uudistaa rakennus, nostaa rakennusoikeutta sekä mahdollistaa tontin monipuolisempi käyttö.
4.2

SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Alueen suunnittelu on käynnistetty maanomistajan hakemuksesta.
Imatran YH-Rakennuttaja Oy {Mitra Imatran Rakennuttaja OY) ja Imatran Seudun yritystilat ovat pyytäneet konserniohjausta lmatrankosken kehittämishankkeisiin osallistumisesta. Rakennusliike Evälahti Oy (Evälahti) ja Etelä-Karjalan Osuuspankki (EKOP) ovat neuvotelleet EKOP:n Napinkulman tila ratkaisusta. Napinkulman tilojen peruskorjaaminen pitkäaikaiseen käyttöön ei ole osoittautunut taloudellisesti järkeväksi. Kaupunkikuvallinen
näkökulmakaan ei tue peruskorjausta. Osapuolet ovat neuvotelleet ratkaisun, jossa Einonkadun hankkeen kehittäminen ja EKOP:n irtautuminen Napinkulman tiloista on kytketty toisiinsa.
Evälahti valmistautuu toteuttamaan Napinkulmaan vähintään 8.500 kem2 liike- ja asuinkiinteistön tai pelkän liikekiinteistön. Osapuolet ovat pyytäneet kaupunkia ja/tai sen yhtiöitä osallistumaan hankekehitykseen ja itse hankkeisiin keskusta-asumisen ja liiketilatarjonnan kehittämiseksi.
Imatran kaupunginhallitus on antanut hyväksyntänsä Imatran YH-Rakennuttaja Oy:n
(Mitra Imatran Rakennuttaja Oy) ja Imatran Seudun Yritystilat Oy:n osallistumisesta konserniohjauspyynnössä kuvattuun yhteistyö- ja kehittämishankkeeseen {KH § 191,
24.8.2015).
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on käyty jatkoneuvotteluja maanomistajan ja
kaupungin välillä. Rakennusoikeutta on vähennetty ja kaavaehdotukseen merkitty rakennusoikeus on 7.800 kem2.

4.3
4.3.1

OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa
osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä {MRL
62 §).
Tarkemmin osalliset on lueteltu kaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
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4.3.2

Vireilletulo
Asemakaava on tullut vireille vuoden 2018 kaavoituskatsaus ja -ohjelman yhteydessä (Kakela, 20.2.2018, § 9).

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavoitustyö on järjestetty siten, että osallisilla, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä
asiasta kaavan laadinnan eri vaiheissa. Osallisten mahdollisuudet osallistua kaavan laadintaan sekä alustava aikataulu on kuvattu kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ajankohtainen kaava-aineisto on nähtävillä kaupungintalolla ja kaupungin internet-sivuilla koko valmistelun ajan.
Tarkempi vuorovaikutusraportti on kaavan liiteaineistossa.
Kaava luonnos

Kaava luonnos oli nähtävillä 23.11.2018-4.1.2019 (MRL 62§, MRA 30§). Luonnoksesta saapui kuusi lausuntoa ja 24 mielipidettä. Palaute koski pääosin kaavassa osoitettua rakennusoikeuden määrää sekä rakennuksen korkeutta sekä ympäristöön sovittamista. Palautteen pohjalta pienennettiin rakennusoikeutta ja suurinta sallittua kerroslukua. Lisäksi täsmennettiin rakentamista koskevia yleisiä määräyksiä parvekkeiden, ilmanvaihtokoneiden
ja teknisten tilojen sijoittelun sekä Koskenpartaan puoleisen ensimmäisen kerroksen julkisivun osalta.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisneuvottelut järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa.
Luonnoksesta saapui kuusi lausuntoa, jotka on liitetty selostuksen liitteenä olevaan vuorova ikutusra porttiin.
4.4

4.4.1

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne astuivat voimaan 1.4.2018. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otettava huomioon kaikessa alueiden käytön suunnittelussa.
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Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista voidaan johtaa asemakaavan muutokselle
seuraavat tavoitteet:

Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen
edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Suurilla kaupunkiseuduil/a vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen turvaamisesta.
Etelä-Karjalan maakuntakaava
Maakuntakaavassa on esitetty seuraavat keskeiset tavoitteet:
Keskustatoimintojen alue (C): Merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten kaupan, palvelujen, hallinnon, asumisen ja muiden toimintojen yleispiirteinen sijainti. Merkinnän osoittama/le alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai vaikutuksiltaan niihin
verrattavia kaupallisia palveluita. Keskustatoimintojen alue sisältää tarvittavat liikennealueet, puistot sekä viheralueet ja -vyöhykkeet.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä huolehdittava eri
liikennemuotojen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä. Aluetta
suunniteltaessa on varauduttava riittävään ja monipuoliseen keskustatoimintaa tukevaan
asunto-, työpaikka- ja keskustapalvelujen tarjontaan sekä keskustojen lähikauppojen säilymiseen. Lappeenrannan keskustan kehittäminen vt 6:n eteläpuolella tulee suunnitella
siten, ettei palvelujen saatavuus merkittävästi heikenny nykyisellä pohjoispuoleisella keskusta-alueella.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityistä huomiota tulee kiinnittää maisema- ja
kulttuuriarvojen sekä rakennushistorial/isten ominaispiirteiden säilyttämiseen ja vapaaajan palvelujen sekä virkistysarvojen turvaamiseen. Erityisesti jalankulun ja kevyen liikenteen verkostoa sekä joukkoliikenteen laatua ja sujuvuutta tulee kehittää.
Kaupunki-/ taajama rakenteen kehittämisen kohdealue (kk): Merkinnällä osoitetaan laatukäytävän taajamarakenteeseen liittyvät osa-alueet, joissa on erityistä painetta tarkastella ja suunnitella aluetta toiminnallisena kokonaisuutena. Merkinnällä tarkennetaan
laatukäytävän keskuksien suunnittelutavoitteita. Alueilla, joilla on aluevarausmerkinnällä
osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että kohdealueel/e
sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut eheyttävät kaupunki-/taajamara-
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kennetta ja ne antavat hyvät mahdollisuudet kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen kehittämiseen ja lähipalveluiden toteutumiseen. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä suunniteltaessa on turvattava riittävät lähivirkistysalueet.
Maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö (ma/km): Merkinnällä
osoitetaan kulttuurihistoriallisen ympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeät rakennetut ympäristöt. Merkinnän osoittamilla osa-alueilla ei ole metsänhoidollisia
rajoituksia, mutta kohdealueille sijoittuvat taajamien läheiset sekä maisemallisesti tärkeät metsäalueet tulisi käsitellä alueen kulttuuriarvot säilyttäen. Alueilla, joilla on osaaluemerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.

Osa-alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen soveltuminen arvokkaaseen ympäristöön.
Koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset:

Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt
Alueidenkäytössä tulee luoda edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle ja sen hillinnälle.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit.
Vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on aina tarpeen
ottaa huomioon vesistöjen tulvakorkeudet. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee huomioida myös sadevesien vaikutukset maa-alueilla (hulevesitulvat).
Liikennejärjestelmä
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähiympäristöön aiheutuva
melu ja päästöt sekä tärinä.
Melu
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 melu/le herkkää maankäyttöä, kuten asutusta, kouluja ja terveydenhoitoa osoiteta
ilman riittävää meluntorjuntaa alueille, joissa alueen melutaso ylittää valtioneuvoston
melutason ohjearvot (Valtioneuvoston periaatepäätös melutorjunnasta 2006).
Koko maakuntakaava-aluetta koskevat kehittämissuositukset:

Alue- ja yhdyskuntarakenne, elinkeinot ja kauppa
Elinkeinoalueita tulee kehittää asumisen ja liikenteel/isen sijainnin kannalta keskeisillä ja
hyvin saavutettavilla alueilla maakunnan edullista logistista sijaintia EU:n rajalla hyödyntäen.
Työpaikka- ja elinkeinoalueiden sekä teollisuus- ja varastoalueiden ympäristön laatuun
sekä ympäristövaikutuksia omaavien toimintojen sijoittumiseen tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Työpaikka-alueita ja palveluja sijoitettaessa tulee ottaa huomioon saavutettavuus sekä liikenteellinen sijainti, että toiminnalliset yhteydet.
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Keskustojen elinvoimaisuutta tulee edistää lähipalvelujen kehittämisellä.
Alue- ja yhdyskuntarakenne, asuinalueiden kehittäminen
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Keskeisenä periaatteena uutta
asutusta sijoitettaessa tulisi olla nykyisen rakenteen eheyttäminen ja täydentäminen sekä
rakennetun alueen laajentaminen olemassa olevan rakenteen yhteyteen. Asuinalueiden
suunnittelun tavoitteeksi tulisi asettaa energiatehokkaiden rakennusten ja ekologisten
asuinalueiden kehittäminen sekä kevyen- ja joukkoliikenteen hyödyntäminen tehokkaalla
tavalla.
Vesistöt, luonto ja kulttuurialueet
Alueiden käytössä tulee edistää Vuoksen vesistöalueen säilymistä luonto- ja maisemasekä kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävänä aluekokonaisuutena.
Vesistöalueen erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman
tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi ja varmistetaan asumisen sekä elinkeinotoiminnan harjoittamisen
edellytykset.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon maakunnan arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ja rakennukset sekä edistää omaleimaisten kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä. Vanha olemassa oleva rakennettu ympäristö ja uudisrakentaminen tulisi sovittaa yhteen kulttuurisesti kestävällä tavalla.
1. Vaihemaakuntakaava
Keskustatoimintojen alue

(C):

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä huolehdittava eri
liikennemuotojen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä. Aluetta
suunniteltaessa on varauduttava riittävään ja monipuoliseen keskustatoimintaa tukevaan
asunto-, työpaikka- ja keskustapalvelujen tarjontaan sekä keskustojen lähikauppojen säilymiseen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota laadukkaaseen
viherrakentamiseen ja viihtyisiin puistomaisiin alueisiin sekä maisema-arvojen ja kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. Erityisesti jalankulun ja kevyen liikenteen
verkostoa sekä joukkoliikenteen laatua ja sujuvuutta tulee kehittää.
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. Lappeenrannan ja lmatrankoski-Mansikkalan keskustaa, Vuoksenniskan eikä
Joutsenon keskustaa enimmäismitoiteta 1. vaihemaakuntakaavalla. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa
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vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus
on osoitettu taulukossa, joka on C-aluetta koskevien suunnittelumääräysten lopussa.
Koko maakuntakaava-aluetta koskevat suunnittelumääräykset:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava paikalliskeskusten toimintaedellytykset sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteitä
varten on toteuttamismahdollisuuksia. Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan
suuryksikön vähittäiskauppoja tulee toteuttaa olemassa olevan rakenteen yhteyteen, hyvin saavutettavissa olevien liikenneyhteyksien varrelle tukemaan alueen palveluverkostoa
ja palvelemaan mahdollisimman laajasti alueen asukkaita, työssäkävijöitä, loma-asukkaita
ja matkailijoita.
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
Keskustatoimintojen alue: Merkinnällä osoitetaan keskusta-alueet silloin, kun ei ole tar-

koituksenmukaista esittää niiden sisäistä jäsentelyä eri käyttötarkoituksiin. Merkinnällä
osoitettava/la alueella pääasiallisia toimintoja ovat palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva asuminen, keskustaan soveltuvat ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnat, näihin liittyvä liikenne ja virkistys sekä yhdyskuntatekninen huolto.
Koska merkintä tekee mahdolliseksi vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen alueelle ilman erityistä merkintää asemakaavassa {MRL 58.3 §), on sen käyttöä arvioitava myös
tältä kannalta. Merkinnän eräänä tarkoituksena on yhdyskunnan palvelukeskusverkon havainnollinen esittäminen. Sitä ei siis yleensä ole syytä käyttää aivan pienissä taajamissa
tai alakeskuksissa. Merkintään liittyvällä määräyksellä voidaan ohjata kaupan laatua ja
määrää sekä toteutuksen ajoittamista. Tarvittaessa voidaan kokonaan kieltää suurmyymälöiden rakentaminen C-alueelle.
5.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

KAAVAN RAKENNE
Asemakaava muodostuu korttelin 21 tontista 8. Asemakaavalla on määritelty alueen käyttötarkoitus, rakentamisen määrä sekä enimmäiskerroskorkeus.
Tontti on osoitettu asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi AL-12. Alueelle sallitaan sijoitettavaksi julkisia palveluja, liike- ja toimistotiloja, hotellitoimintoja ja asumista.
Asuntoja ei saa sijoittaa Kosken partaan ja Helsingintien puoleiseen katutasoon tai maantasokerroksiin. Rakennuksen enimmäiskerrosluvuksi on määritelty kuusi, osalla tonttia
kaksi ja kokonaisrakennusoikeudeksi 7800 k-m2• Tontille on osoitettu maanalainen pysäköinti (map/a). Aluetta koskevat yleiset määräykset.
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5.1.1

Ii

Mitoitus
Alueen kokonaispinta-ala on 2162 m2• Kokonaisrakennusoikeudeksi 7800 k-m2, jolloin
tonttitehokkudeksi muodostuu e=3,6. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden rakennusoikeus lisääntyy noin 4450 k-m2•
Autopaikkoja on varattava 1 ap / 200 k-m2• Kaava-alueen autopaikoista saa 7 autopaikkaa
sijoittaa maanalaiseen pysäköintilaitokseen yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti.

5.2

YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Asemakaava täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ympäristöön soveltuva sekä laadukas rakentaminen, jonka
toteutus ei vaaranna maisema- tai kulttuuriarvoja. Kaavassa on tarkoituksenmukaisin
aluevarauksin, merkinnöin ja määräyksin pyritty vähentämään rakentamisesta johtuvia
vaikutuksia sekä turvattu terveellisen ja turvallisen ympäristön muodostumista.

5.3

KAAVAN VAIKUTUKSET
Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n velvoite: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Vaikutusten arviointi perustuu kaavan lähtötietoihin, laadittuihin selvityksiin sekä karttatarkasteluihin ja
maastokäynteihin sekä kaavoituksen aikaiseen vuoropuheluun kaupungin, viranomaisten
ja osallisten kanssa. Vaikutusten arviointi on laadittu asiantuntija-arviona.

5.3.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Yhdyskuntarakenne ja taajama kuva

Tontin sijainti Helsingintien, lmatrankoskentien sekä Koskenpartaan risteyksessä on kaupunkikuvallisesti keskeinen. Nykyinen kaksikerroksinen liikerakennus on ympäristössä sijaitsevia rakennuksia matalampi ja ilmeeltään kaipaa uudistusta. Huomioiden tontin keskeisen sijainnin, rakennus ei vastaa kaupunkikuvallisia tavoitteita.
Asemakaava mahdollistaa tontin rakennusoikeuden sekä kerrosluvun merkittävän kasvun. Rakennus merkitsee Koskenpartaan alkupään sekä toimii näkymän keskipisteenä
lmatrankoskentieltä saavuttaessa. Asemakaavan toteutumisella on vaikutusta alueen
kaupunkikuvaan. Nykyisen muita rakennuksia matalamman kaksikerroksisen rakennuksen tilalle tulee enintään kuusikerroksinen rakennus. Lähikorttelissa, Einontiellä, on
vuonna 2018 valmistunut osin seitsenkerroksinen rakennus. Lähiympäristön kaupunkikuva on hyvin moni-ilmeistä ja eriaikoina rakennetut rakennukset edustavat omaa tyylisuuntaansa. Yhtenäistä ilmettä edustavat vaaleat, osin punatiiliset julkisivut sekä vaakasuuntaiset ikkunanauhat.
Muodostuvaan kaupunkikuvaan voidaan vaikuttaa ympäristöön soveltuvalla rakennuksen
muotokielellä, materiaaleilla, värityksellä ja aukotuksella. Asemakaavoituksen pohjaksi
laaditussa konseptisuunnitelmassa on tarkasteltu esimerkkikeinoja, joiden avulla rakennus saadaan sopeutumaan viereisiin, matalampiin rakennuksiin sekä muodostetaan mielenkiintoista kaupunkitilaa. Laadukkaalla ja ympäristön ominaispiirteet huomioivalla
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suunnittelulla sekä toteutuksella rakennus sopeutuu ympäristöönsä ja muodostaa kaupunkikuvallisen maamerkin kävelykadun alkuun.

Kuva: Näkymä Valtionhotellin pohjoispuolelta, puiston laidalta. Helsingintien varren rakennukset
muodostavat puiston pohjoisreunan. Valokuva 4.5.2018 nro 3.

Kuva: Näkymä Neppari-aukion länsi/aidalta, jossa on uusi, osin seitsenkerroksinen asuinrakennus.
Valokuva 4.5.2018 nro 4.

Kulttuuriympäristö

Imatran Valtionhotelli sijaitsee 100-150 metrin päässä etelässä. Asemakaavan muutoksella toteutettava rakennus sekä Valtionhotelli hahmottuvat samassa näkymässä ainoastaan Tainionkoskentietä saavuttaessa, vasta lähes risteysalueelta. Tällöinkin Valtionhotelli
muodostaa selkeästi oman kokonaisuutensa vehreään puistoympäristöön Helsingintien
vastakkaiselle puolelle. Kaavan toteutus ei vaaranna Valtionhotellin kulttuurihistoriallista
arvoa. Kesäaikaan Valtionhotelli peittyy tästä suunnasta katsottuna lehtipuiden taakse.
Valtionhotellilta tarkasteltuna erottuu Helsingintien varren rakennusrivi puiston taustalla.
Uusi rakennus jää puuston ja osin Torkkelinkadun ja Helsingintien välissä olevien rakennusten taakse. Rakennus tulee nousemaan tässä näkymässä nykyistä huomattavasti korkeammaksi.
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Rakennus näkyy nykyisen rakennuksen tavoin tontin edustalla olevaan osaan Kruununpuistoa ja rajaa sen luoteisreunan näkymiä osana Helsingintien ja Tainionkoskentien varren rakennuksia. Rakennus näkyy osittain lmatrankoskentielle, kosken edustalla olevalle
sillalle. Suurin osa rakennuksesta pettyy puuston taakse koski näkymässä.
Koskenpartaan vastakkaisella puolella sijaitseva entinen Kansallispankintalo aumattuine
säteri kattoineen muodostaa kävelykadun pään toisen merkkirakennuksen ja kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen funkkisrakennuskokonaisuuteen. Uudisrakennuksen seinien
sekä katon muodoilla ja viisteillä on mahdollista sovittaa uudisrakennusta Kansallispankin
muotokieleen ja siten muodostaa kaupunkikuvaltaan yhtenäistä katunäkymää sekä vähentää kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Kuva: Näkymä Imatran Valtionhotellin sisäänkäynnin edustalta kohti suunnittelualuetta. Valokuva
4.5.2018 nro 5.

Kuva: Näkymä Tainionkoskentieltä, läheltä lmatrankoskentien risteystä. Valokuva 4.5.2018 nro 6.
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Kuva: Näkymä lmatrankosken edustalla olevalta koskisilla/ta kohti suunnitte/ua/uetta. Valokuva
4.5.2018 nro 7.

Väestö, palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin liiketoiminnan kehittymisen sekä monipuolistumisen. Muutos monipuolistaa kävelykadun palveluita ja lisää alueen työpaikkoja. Muutos mahdollistaa myös keskustaan soveltuvan asumisen. Toiminnot tukevat toisiaan, sillä
asukasmäärän lisäys lisää myös palvelujen kysyntää alueella.
Liikenne

Liikennemäärä lisääntyy asemakaavamuutoksen myötä nykyisestä. Ajoneuvoliikenne
suuntautuu Helsingintielle, joka on alueen päätie. Alueella on olemassa oleva kevyen liikenteen verkosto, jolla alue on hyvin saavutettavissa. Kaavamuutoksen toteutuminen lisänneen myös julkisen liikenteen käyttöä.
Kaava-alueelle on osoitettu maanalainen pysäköinti. Autopaikkamitoitus on 1 ap / 200
kem2. Kaava-alueen autopaikoista saa 7 autopaikkaa sijoittaa maanalaiseen pysäköintilaitokseen yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti (IMR/203/10.03.00.07/2018).
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Asemakaavan muutoksella mahdollistettavat toiminnot eivät aiheuta ympäristöhäiriöitä
liikenteellisiä vaikutuksia lukuun ottamatta. Rakennusaikana aiheutuu mm. hetkellistä
melua, pölyä ja liikenteen lisääntymistä.
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maa- ja kallioperä

Maanalainen pysäköinti edellyttää maaperän kaivamista ja/tai louhintaa. Rakennusten
perustamistapa tulee selvittää tarkemmin toteutuksen yhteydessä.
Luonnonympäristö

Alue on rakennettua ympäristöä eikä kaava muutoksella ole vaikutusta luontoarvoihin.
Pohja- ja pintavedet

Suunnittelualue liitetään vesi- ja viemäriverkostoon. Tontti on nykyisellään kokonaan
vettä läpäisemätöntä pintaa. Alueella vettä läpäisemättömän pinnan määrä ei muutu nykyisestä.

5.3.3

Taloudelliset vaikutukset
Alueella on olemassa oleva kunnallistekniikka.
Rakentamisen toteutuskustannuksista vastaa maanomistaja. Kustannuksia aiheuttavat
pääasiassa nykyisen rakennuksen purkaminen, maaperätutkimukset, maanalaisen pysäköinnin sekä uuden rakennuksen toteutus.

5.3.4

Sosiaaliset ja kulttuurilliset vaikutukset
Kaavamuutos tukee lmatrankosken keskustan kehittymistä monipuolisena erikoiskaupan
sekä liike-elämän keskittymänä ja palvelee siten laajasti kaupungin asukkaita. Asemakaavan muutos lisää ja monipuolistaa keskusta-asumisen mahdollisuuksia sekä alueen palveluita lähellä keskustan palveluita.
Pohjoispuolisen asuin- ja liikerakennuksen päätyikkunat suuntautuvat asemakaavanmuutosalueelle päin. Näiden huoneistojen osalta näkymät muuttuvat uuden rakennuksen toteutumisen myötä. Toteutuksessa voidaan tarkastella mahdollisuutta näkymäsektorien
säilymiseen lmatrankosken suuntaan, vaikka kokonaan nykyistä näkymää ei voida säilyttää. Toteutuksessa tulee huomioida myös yksityisyyden säilyminen siten, ettei asuinhuoneistoihin muodostu suoria näkymiä uudesta rakennuksesta.

5.4

KAAVAMERKINNÄT JA-MÄÄRÄYKSET
Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat selostuksen liitteenä.

5.5

NIMISTÖ
Alueen nimistö ei muutu.

5.6

KAAVAN SUHDE VOIMASSA OLEVAAN YLEISKAAVAAN JA ASETETTUIHIN TAVOITTEISIIN
Asemakaavan muutos vastaa yleiskaavan tavoitteita keskusta-alueen kehittämisestä palveluiden ja keskustaan tukeutuvan asumisen ja työpaikkatoimintojen osalta. Asemakaavan muutos ei mahdollista vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamista alueelle.
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KAAVAN SUHDE MAAKUNTAKAAVAAN
Asemakaavan muutos toteuttaa maakuntakaavan tavoitetta riittävän ja monipuolisen
keskustatoimintaa tukevan asunto-, työpaikka- ja keskustapalvelujen tarjonnasta. Laadukkaalla toteutuksella voidaan vaikuttaa alueen viihtyisyyteen ja omaleimaisuuteen sekä
muodostuvaan kaupunkikuvaan.

5.8

KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN
Asemakaavan muutos luo valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle
riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Asemakaavan muutos tiivistää yhdyskuntarakennetta kasvattamalla tonttitehokkuutta, lisää ja monipuolistaa keskustan palveluja
ja siten niiden saavutettavuutta. Alue on hyvin kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen
saavutettavissa. Alue ei sijaitse tulvavaara-alueella, eikä tontille sijoiteta ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa. Asemakaavan muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta valtakunnallisesti arvokkaan Imatran Valtionhotellin kulttuurihistoriallisiin arvoihin tai hierarkiaan kaupunkikuvassa.

6.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS
Alue voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.

6.2

TOTEUTUKSEN SEURANTA
Toteutuksen seurannasta vastaa Imatran kaupunki.

Helsingissä 7.2.2019
TENGBOM OY

Maarit Suomenkorpi
maisema-arkkitehti, YKS 359
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