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1. NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN 

Kosken koulun aluetta koskeva asemakaavan muutos numero 1088 on tullut vireille 
kaavoituskatsauksen yhteydessä 4.3.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
asetettu nähtäville 4.5.2018. 

Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 30.7.-4.9.2018. Palaut-
teet kaavaluonnosaineistosta vastaan oli jätettävä yhteystietoineen kaupunginkans-
lian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi, 
4.9.2018 mennessä. 

Asemakaavaehdotus ja siihen liittyvät asiakirjat on pidetty nähtävillä 8.11.-
10.12.2018. Kuulutus ehdotusvaiheen alkamisesta on julkaistu ilmoituslehti Uutis-
vuoksessa ja Imatran kaupungin internetsivuilla 8.11.2018. 

2. LUONNOSVAIHEESSA SAAPUNEET LAUSUNNOT JA PALAUTTEET 

2.1 Lausunnot 

Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 22 lausuntoa. 

Viranomaiset: 

5.9.2018 Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 

Suunnittelualueella sijaitsevista rakennuksista tehty rakennushistoriallinen selvitys on hy-
vin ja asiantuntevasti tehty. Arvotus on huolella tehty, mutta arvojen poimiminen pitkästä 
tekstistä on haastavaa. Luetellut arvot olisi hyvä poimia esim. taulukkomuotoon selvityk-
seen tai asemakaavaselostukseen, jolloin arvojen tulkinta helpottuisi. 

Asemakaavaluonnokseen on suojeltavaksi rakennukseksi (sr-3) merkitty lyseon rakennus. 
Tämä mukailee voimassa olevan asemakaavan ratkaisua ja on kaavaselostuksessa todettu 
perustuvan yleiskaavan "Kestävä Imatra 2020" (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
19.4.2004) suojelumerkintään. Asemakaavamuutostyön yhteydessä tehdyssä rakennushis-
toriaselvityksessä todetaan kuitenkin koko koululla olevan ainakin maakunnallista merki-
tystä. Molemmat koulurakennukset on myös mainittu Etelä-Karjalan maakuntakaavan 
taustaselvityksen (Etelä- Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys osa 2, 2008) "lmatran-
kosken aseman seudun" kohdekuvauksessa. Molemmilla rakennuksilla on siis maakunnal-
lista arvoa. 
 
Asemakaavan selvityksistä selkeästi poikkeavaa kaavaratkaisua ei ole suojelun osalta riittä-
västi perusteltu. Kaava ei tältä osin täytä MRL 9 §:n edellyttämiä sisältövaatimuksia (vaiku-
tusten selvittäminen kaavaa laadittaessa) eikä päätelmiensä puolesta MRL 5 §:n tavoitevaa-
timuksia. Myös asemakaavan kuvaus suhteessa valtakunnallisiin alueidentavoitteisiin (kaa-
vaselostuksen kohta 4.4) edellyttää uudelleen tarkastelua. 
 
Lähivirkistysalueelle sijoittuvien rakennusten ajateltu käyttötarkoitus ei selviä asemakaa-
vasta. Kaavamääräyksissä sallitaan vain kouluun liittyvä rakentaminen. Asuinrakennuksiin 
liittyy kuitenkin myös piharakennuksia, jotka ovat olennainen osa rakennusten käytettä-
vyyttä, mutteivät korvattavissa uusilla ilman poikkeamista kaavasta. 
 
Kaavaselostuksessa vaikutuksia luonnonarvoihin ja mm. liito-oravaan on vielä käsitelty 
puutteellisesti.  
 
Vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ja muinaisjäännöksiin tulee tarkentaa. Vaikutusten 
arvioinnissa viitataan uudemman koulurakennuksen sisäilmaongelmiin. Kaava-aineistosta 
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ei käy ilmi mihin perustuu johtopäätelmä rakennuksen sisäilmaongelmista. Kaava- aineis-
tosta ei myöskään käy ilmi, mitä rakennuksen ylläpito käyttökelpoisena edellyttää raken-
nusteknisesti ja taloudellisesti.  
 
Vaikutuksia rakennettuun ympäristöön on arvioitu osin puutteellisesti ja virheellisesti. 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavasta tulee järjestää viran-
omaisneuvottelu ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

Viranomaisneuvottelu Kosken koulun kaavasta on järjestetty 26.9.2018. Viranomaisneu-
vottelussa on käsitelty mm. rakennushistoriallisiin arvoihin ja rakennussuojeluun liittyviä 
seikkoja. Esitetty lueteltujen arvojen poimiminen taulukkomuotoon huomioidaan mahdol-
lisuuksien mukaan tulevaisuudessa tehtävissä vastaavissa selvityksissä. 
 
Historiaselvityksessä todetaan molemmilla koulurakennuksilla olevan paikallista merki-
tystä. Kosken koulun uudemman koulurakennuksen osalta voidaan tulkita rakennushisto-
riallisten arvojen liittyvän myös pitkään samassa paikassa toimineen rakennuksen insti-
tutionaaliseen arvoon. Kosken uudempaa koulurakennusta ei ole suojeltu voimassaolevis-
sa asema- tai yleiskaavoissa. Maakuntakaavassa alue on maakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, mikä liittyy kiinteästi paikan historiaan Imatrankos-
ken aseman alueena ja Kanavakatuun ainoana säilyneenä betonitienä. Maakuntakaavan 
laadinnasta vastaava Etelä-Karjalan liitto ei näe lausunnossaan ristiriitaa asemakaavan 
muutoksen tavoitteiden ja Etelä-Karjalan maakuntakaavan merkintöjen osalta. Etelä-
Karjalan liiton lausunto on käsitelty alempana. Asemakaavaselostuksen osaa 4.4. Valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on tarkennettu seuraavasti: ” Suunnittelualueella si-
jaitsevista rakennuksista on laadittu rakennushistoriallinen selvitys, jossa on arvioitu alu-
een rakennusten rakennushistorialliset, historialliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Asema-
kaava on osin säilyttävä, mutta Kosken koulun uudemman rakennuksen osalta asemakaava 
mahdollistaa myös rakennuksen purkamisen. Kosken koulun uudempaa rakennusta ei ole 
suojeltu voimassaolevissa asema- ja yleiskaavoissa.” 
 
Kosken koulun uudemmasta koulurakennuksesta on tehty kuntotutkimus (Sisäilmatalo 
Kärki Oy). Kuntotutkimusraportti on toimitettu Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle viran-
omaisneuvottelun liiteaineistona. Kuntotutkimusraporttiin on mahdollista tutustua Mitra 
Imatran rakennuttaja Oy:n tiloissa ja raportin saa halutessaan mukaansa tulostettuna. 
Kuntotutkimusraportissa on käsitelty rakennuksessa ilmenneet rakennustekniset ja si-
säilmaan liittyvät riskitekijät. Imatran kaupunki on päiväkoti- ja kouluverkkouudistuk-
sen yhteydessä sitoutunut varmistamaan kaikille oppilaille tasapuolisesti terveet ja nyky-
aikaiset tilat. Kosken koulun uudempi rakennus muodostaa tehdyn kuntotutkimuksen 
mukaan ristiriidan tämän tavoitteen kanssa, eikä korjaustoimenpiteillä pystytä takaa-
maan turvallisia ja terveitä tiloja. 
 
Kosken koulun alueen luontoselvitys on valmistunut lokakuussa 2018 ja asemakaa-
vaselostusta on täydennetty valmistuneen selvityksen pohjalta. Luontoselvitys on asema-
kaava-aineiston liitteenä. 
 
Lähivirkistysalueella sijaitsevien rakennusten rakennusalat on merkitty mukailemaan 
olemassa olevia rakennuksia. Tarkoituksena on mahdollistaa rakennusten säilyminen, 
mutta alueelle ei ole tarkoitus osoittaa enempää asumista. Alueen käyttötarkoitus on 
voimassaolevassa asemakaavassa VL (lähivirkistysalue). Toteutuneet piha- ja talousra-
kennukset on merkitty asemakaavaan talousrakennuksen rakennusaloin (t). Alueen ra-
kennuksia on mahdollista uusia ja kunnostaa tarpeen mukaan. 
 
Kaavaselostusta on täydennetty kohtaan 4.5. Kaavan vaikutukset, vaikutukset rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön seuraavasti; ” Kosken uudemman koulurakennuksen arvot liit-
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tyvät tehdyn selvityksen mukaan pitkään paikalla toimineeseen instituutioon. Rakennus 
edustaa 1930- ja 1950-luvun kivikoulurakentamista, mikä on valtakunnan mittakaavassa 
harvinaistuvaa, mutta ei ainutkertaista. Mikäli rakennus puretaan, joitakin rakennushisto-
riallisia arvoja menetetään. Asemakaavan muutoksella ei kuitenkaan oleellisesti muuteta 
voimassaolevaa kaavatilannetta suhteessa rakennettuun ympäristöön ja muinaisjäännök-
siin, koska Kosken koulun uudempi koulurakennus ei ole suojeltu voimassaolevissa yleis- 
tai asemakaavoissa.” 

 
8.8.2018 Kainuun ELY-keskus: 

Kainuun ELY-keskus toteaa lisäksi, että lmatrankosken voimalaitoksen patoon kuuluvan 
maapadon 2 sijainti asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä tulee huomioida kai-
kessa toiminnassa alueella siten, ettei padon rakenteita ja sen myötä patoturvallisuutta vaa-
ranneta. Maapadon 2 tarkka sijainti ei ilmene asiakirjoista. Alueella maarakennustöitä teh-
täessä tulee olla yhteydessä padon omistajaan padon tarkan sijainnin määrittämiseksi. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

Maapato 2;n sijainti on otettu kaavaa laatiessa huomioon. Tarkka sijainti on tarkistettu 
Fortumilta, joka omistaa ja vastaa maapato 2;sta 9.7.2018. Maapadon alueelle ei ole 
kaavassa osoitettu rakentamista tai maanmuokkaustöitä edellyttäviä toimenpiteitä. 
 
28.8.2018 Museovirasto: 

Suunnittelualueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa muinaismuistolain 
(295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuripe-
rintöä. Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta arkeologisen kulttuuripe-
rinnön suojelun osalta. 
 
Etelä-Karjalan museo 4.9.2018: 

Koulurakennuksista on laadittu ansiokas rakennushistoriaselvitys Ark-Byroon toimesta ke-
säkuussa 2018.  
Selvityksessä todetaan, että "Kosken koulun kolme vanhinta osaa muodostavat noin 50 
vuoden aikana rakentuneen kerroksellisen ja arkkitehtonisesti harmonisen koulukokonai-
suuden, jolla on ainakin maakunnallisesti merkitystä." Lisäksi selvityksessä todetaan ra-
kennuskokonaisuudesta seuraavaa: "Eri vaiheiden ominaispiirteet ovat säilyneet hyvin ja 
kunkin omaa luonnetta tulisi jatkossakin vaalia ...  
Koulun paikallishistoriallinen merkitys, lähes sata vuotta samassa paikassa  
toimineena instituutiona on suuri."  
Selvityksessä arvotetaan myös Kanavakadun miljöötä, jota olennainen osa koulurakennuk-
set ovat: "Kanavakadun identiteettiä määräävät piirteet ovat vanha hotelli Turisti kou-
luksi muutettuna 1930-1950-luvun laajennuksineen." 
 
Etelä-Karjalan museo katsoo että Kosken koulun Toivo Salervon suunnittelemien osien 
(1937, 1956) säilyttämistä osana uutta koulukeskusta tulee ehdottomasti selvittää. Museo 
toteaa, että Ark-Byroon laatiman selvityksen perusteella koko rakennuksella kaikkine osi-
neen on arkkitehtonista, maisemallista, sivistys- ja matkailuhistoriallista merkitystä sekä 
paikallisella että maakunnallisella tasolla, ei vain vanhimmalla osalla. Näin ollen Kosken 
koulun 1930- ja 1950-lukulaisilla laajennusosilla on säilyttämistä ja suojelua puoltavia ar-
voja ja kriteereitä. Kosken koulun lisärakennus on lisäksi maakunnallisesti edustava esi-
merkki kouluhallituksen arkkitehtinakin toimineen Toivo Salervon valtakunnallisesta tuo-
tannosta. Kaavamerkinnöillä tulee turvata koko rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot. 
 
Koulurakennuksessa on todettu sisäilmaongelma. Museo kehottaa selvittämään sisäilma-
ongelmien syyn ja korjaustoimenpiteet kuntotutkimuksella, ennen kuin suunnitelmia ra-
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kennuksen korvaamista uudisrakennuksella viedään pidemmälle. Lisäksi tulee selvittää 
täyttyvätkö maankäyttö- ja rakennuslain 139§ mukaiset edellytykset purkamisluvan edelly-
tyksistä ja ettei rakennuksen purkamisen mahdollistaminen tarkoita MRL:n pykälä 118 §:n 
mukaista kaupunkikuvan turmelemista. Kaavassa maakunnallisten arvojen tulee säilyä ja 
uudisrakentamissuunnitelmien tukea rakennetun ympäristön kulttuurihistoriallisia arvoja. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

Etelä-Karjalan museo on ollut mukana 26.9.2018 järjestetyssä viranomaisneuvottelussa, 
jossa on käsitelty Kosken koulun rakennushistoriallisia arvoja. Etelä-Karjalan museolle 
on toimitettu asemakaavaselostuksessa viitattu kuntotutkimusraportti (Sisäilmatalo Kär-
ki Oy). Kuntotutkimusraportissa esitetyistä seikoista käy ilmi, että nykyisellään Kosken 
koulurakennuksen sisäilma muodostaa riskin turvallisuudelle ja terveydelle. Tästä syystä 
koulun oppilaat on siirretty väistötiloihin. Rakennuksen suojelu ja säilyttäminen ei ole 
mahdollista vaarantamatta oppilaiden turvallisuutta ja terveyttä. 
 
Kaavan yleismääräyksissä on annettu määräyksiä rakennuksen sovittamisesta olemas-
saolevaan rakennuskantaan mm. julkisivun ja kattomuodon osalta. Tällä pyritään siihen, 
että uudisrakennus muodostaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen kokonaisuuden. 
   
4.9.2018 Etelä-Karjalan pelastuslaitos: 

Pelastuslain asettamien yleisten tavoitteiden - ihmisten turvallisuuden parantaminen ja 
onnettomuuksien vähentäminen - saavuttaminen onnistuu parhaiten hyvällä suunnittelulla 
ja toteutuksella yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Henkilö- ja paloturvallisuuden varmis-
tamisessa on tarkoituksenmukaista pyrkiä eheään kokonaisuuteen siten, että onnettomuus 
ja vaaratilanteet voidaan ehkäistä ja estää ennalta sekä tarvittavat vahinkojen rajoittamis-
toimenpiteet kyetään käynnistämään viivytyksettä riskien edellyttämällä tavalla.  
 
Ajoväylät tulee toteuttaa siten, että ne soveltuvat ympäri vuoden mm. kantavuuden ja kun-
nossapidon osalta palo- ja pelastuskaluston käyttöön. Pelastustiejärjestelyjä tulee tarvitta-
essa tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä.  
 
Alueen sammutusveden hankinta on sammutusvesikarttojen perusteella riittävällä tasolla. 
 
7.8.2018 Etelä-Karjalan liitto: 

Kaavasuunnitelmien mukaan kohde toteutetaan monitoimitalona, joka mahdollistaa ra-
kennuskokonaisuuden käytön myös kouluajan ulkopuolella esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- 
ja nuorisopalveluiden osalta. Etelä-Karjalan liitto pitää hyvänä ratkaisuna koulun monipuo-
lista kehittämistä hyvän sijaintinsakin puolesta.  

 
Kaavanlaatijan vastine: 

Liikenne- ja pysäköintitarpeita on selvitetty yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja 
koulun alueen käyttäjien kanssa. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyissä huomioidaan tilo-
jen monipuolinen käyttöajatus, mikä tarkoittaa myös iltakäyttöä ja koulun ulkopuolista 
käyttöä. 
 
Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt: 

28.9.2018 Hyvinvointilautakunta: 

Kaavaluonnos täyttää hyvin koulurakennusten tarpeet ja se mahdollistaa riittävien opetus-
tilojen rakentamisen nykyisen Kosken koulun paikalle. Erityistä huolta jatkovalmistelussa 
on kiinnitettävä liikennejärjestelyihin. On tärkeää, että lopullinen kaava mahdollistaa Sul-
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kukujan osan säilyttämisen lopullisessa kaavassa kevyen liikenteen väylänä tai erillisen ke-
vyenliikenteen väylän rakentamisen Sulkukujan viereen.   
 
Hyvinvointilautakunta käsittelee kaavan yksityiskohtaisempaa suunnitelmaa ennen kaavan 
lopullista hyväksymistä. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavassa on jätetty katualueille riittävät tilavaraukset, jotta erilliset kevyen liikenteen 
väylät on mahdollista toteuttaa Sulkukujalle.  
 
28.8.2018 Rakennusvalvontajaosto: 

Asemakaavakartan kaavamerkintää ja asemakaavamääräystä lähivirkistysalueella (VL) tu-
lee tarkentaa sille sallittavien rakennusten osalta huomioiden talousrakennukset. Muilta 
osin rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosluonnosta 1088, kaupunginosa 
12, Imatrankoski, huomautuksitta. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

Asemakaavan kaavamerkintöjä ja –määräyksiä on tarkistettu VL-alueella ja talousra-
kennuksille on merkitty rakennusalat. 
 
29.8.2018 Ympäristölautakunta: 

Imatran seudun ympäristölautakunta esittää luonnosvaiheen lausuntonaan Asemakaavan 
muutoksesta 1088, kaupunginosa 12 Imatrankoski, korttelit 68, 132 ja pysäköinti-, lähivir-
kistys- sekä katualue seuraavaa:  
 
Virkistysalueeksi merkityllä alueella on arvokasta Vuoksen lehtokeskukseen kuuluvaa 
luonnonympäristöä, joka on ns. Laatokan lehtokeskuksen Suomen puoleisia reuna-alueita. 
Alueella esiintyy liito-oravaa ja lepakoita sekä linnuista mm. satakieli on pesinyt alueella. 
Kasveista siellä esiintyy mm. rauhoitettu lehtoneidonvaippa sekä muita merkittäviä lehtola-
jeja. 
 
Kyseistä virkistysaluetta käytettäessä ja hoidettaessa tulee huomioida se arvokkaana luon-
tokohteena. Siten sitä voidaan käyttää myös opetuskohteena. Alueen puustoa tai pensaita 
käsiteltäessä tulee hakea maisematyölupa.  
 
Alueelle tulee aina jättää liito-oravalle ja valkoselkätikalle sopivat ruokailu- ja pesäpuut ja 
lepakoiden pesäpuut, linnustolle riittävästi suojapensaikkoa sekä rauhoitettujen ja muiden 
merkittävien kasvilajien säilymisestä tulee huolehtia. Nämä edellä mainitut asiat voidaan  
huomioida ja yhteen sovittaa muun virkistyskäytön tarpeiden kanssa. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

Asemakaavan yleismääräyksiä on täydennetty VL-alueen osalta seuraavasti; VL-alueella 
ympäröivää puustoa tulee säästää mahdollisimman paljon. Alueella tehtävistä muutos-
töistä tulee pyytää ympäristöviranomaisen lausunto. 
 
30.8.2018 Vanhusneuvosto: 

Kosken koulun alueen asemakaavaluonnoksen esittelyn ja käydyn keskustelun pohjalta 
vanhusneuvosto päätti yksimielisesti kannattaa asemakaavaluonnoksen hyväksymistä. 
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3.9.2018 Vammaisneuvosto: 

Vammaisneuvosto toteaa lausuntonaan, että alueen kaavoituksessa, suunnittelussa ja ra-
kentamisessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 
- vammaisten tarpeet ja esteettömyys  
- saattoliikenteen turvallisuudesta huolehditaan ja jättöaluetta varataan myös koulun pi-

halle 
-  katukivetysten reunat ovat matalat 
-  katutilan leveys olisi määritettävä jo kaavassa jatkuvuuden turvaamiseksi, kun suunnit-

telijat eri vaiheissa voivat vaihtua 
-  tarvitaan selkeät liikennöintiohjeet. 
 
Lisäksi vammaisneuvosto haluaa tuoda esille vammaisten näkökulmasta koulun rakentami-
sessa huomioon otettavia asioita: 
- rakentamisen suunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen moninainen käyttö 
- kuulovammaisia varten tulee tiloissa olla induktiosilmukat 
- tilojen väritys ja riittävät värien kontrastit helpottavat mm. portaiden huomaamista. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavassa jätetään katualueille riittävä tilavaraus kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen 
toteuttamiselle. Rakentamiseen liittyvät yksityiskohtaisemmat ratkaisut tehdään raken-
nussuunnitteluvaiheessa. Kaavaa tehtäessä on tehty yhteistyötä kaupunki-infran suunnit-
telun ja koulukeskuksen hankesuunnittelijoiden kanssa, jolloin liikenneratkaisut sovite-
taan kaavaan. Kaavan liikenneratkaisut luovat edellytykset turvalliselle ja esteettömälle 
liikenteelle. 
 
22.8.2018 Kosken yläkoulun vanhempaintoimikunta: 

Kaavamuutoksen koodi on 1088. Kaavamuutos vaikuttaa hyvältä. 

Vanhempaintoimikunta on huolissaan liikennejärjestelyjen toteutuksesta. Toivomme että 
tutkitte asiaa tarkkaan tältä osin. 

Oppilas määrät ja tätä kautta myös liikenteen määrät tulevat tulevaisuudessa kasvamaan. 
Liikenneyhteydet on tutkittava erityisen tarkkaan. Huomioitava lasten suuri lukumäärä ja 
sen mukana lisääntyvä liikenne (jättöliikenne). Toivomme, että suunnittelussa otetaan 
huomioon lasten ja liikenteen riittävän turvallinen ja sujuva reititys. Myös ympäristösuun-
nitteluun toivotaan lapsiystävällinen näkökannan huomioonottamista. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavan yleismääräyksissä on liikennejärjestelyjä koskevia määräyksiä. Lisäksi liikenne-
järjestelyjen sujuvuus ja turvallisuus tutkitaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Ympäris-
tön yksityiskohtaisempi suunnittelu ratkaistaan rakennussuunnitteluvaiheessa. 

3.9.2018 Kosken alakoulun vanhempaintoimikunta: 

Jos koulun oppilasalueen kevyen liikenteen reittejä ei ole aikaisemmin selvitetty ja suunni-
teltu niihin parannuksia, tulisi tämän kaavoituksen yhteydessä tarkistaa koulun saavutta-
vuus muutoinkin kun Imatrankosken suunnalta tai henkilöautokuljetusta käytettäessä. 
Tämä liittyy erityisesti itäisten kaupunginosien kuten Rajapatsaalta tulevien koululaisten 
liikkumiseen. Kyseinen liikenneverkkotarkastelu kattaisi huomattavasti laajemman alueen 
kuin varsinaisen kaavamuutosalueen.  

Kaavassa todetaan, etteivät kevyenliikenteen väylät ja ajoväylät saa risteytyä. Joten van-
hempaintoimikunta esittää, että yleisten rakennusten korttelialueen ja lähivirkistysalueen 
väliin Kanavakadulta lähtien rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä viemään isot oppi-
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laat kouluunsa. Koulun huoltoliikenne, jäte ja keittiön tavarantuojat ohjataan käyttämään 
nykyistä Sulkukujaa. 

Lyseo olisi pieniä oppilaita (0-3 luokat) varten. Kanavakadun varteen tulisi omat merkityt 
paikat takseille, sekä osa henkilökunnan parkkipaikoista nykyisten parakkien tilalle. Kana-
vakatu pidettäisiin edelleen nykyisellä tavalla yksisuuntaisena. Pohjoispääty suunniteltai-
siin isojen oppilaiden piha-alue sisältäen katukoris-, frisbee-golf- ja perinteisen yleisurhei-
lukentän hiekkakeskustoineen hyppyratoineen kaikkineen. Pohjoiseen sijoittuisivat myös 
kaavassa suunniteltu yksisuuntainen uusi lenkki, johon ajosuunta olisi pohjoisesta etelään. 
Erityisesti sisään menoon tulee kiinnittää huomiota, koska nykyään se on aikamoisessa 
montussa. Lenkkiin tulisi oppilaiden jättöpaikat, sekä kulku mopoparkkiin ja henkilökun-
nan autopaikka-alueille. Sekä siis koulun tarvitsema huoltoliikenne. 

Kaavan pohjoispäätyyn tulee rakentaa alikulkutunneli Vuoksentien ja raiteiden ali Makasii-
ninraitille. Tunneli palvelee kaupungin itäpuolelta tulevien lasten liikkumista. Raiteen itä-
puolellahan on vasta rakennettu asfaltoitu kevyenliikenteen väylä. Tunnelihan on aikai-
semmin sijainnut juuri näillä kohdin. Tunneli veisi talviliikunnan hiihtäjät suoraan tunne-
lilta Ollinmajan syöttöladulle. Pumppuaseman allas on aidattava. . Tämä tunneli palvelisi 
myös erityisesti Imatran Ajojen katselijoita, jotka kätevästi pääsisivät Makasiininkujan tai 
Miikinpolun kautta Pietarintien suoralle katsomaan kilpailuja.  

Imatrankosken kenttä on pilattu yleisurheilua varten levittämällä sepeli kentälle. Koulu tar-
vitsee oppimistavoitteiden täyttämiseksi tavallisen yleisurheilukentän keskellä olevine 
hiekkakenttineen. Kenttä palvelee lähiliikuntapaikka myös lähiseudun asukkaita. On nu-
rinkurista ilmastonsuojelun ja suomalaisten jatkuvan lisääntyvän painon tietäen, että lapsia 
ruettaisiin rahtaamaan bussilla Ukonniemeen. Talvella jään jäädyttäminen sepelin päälle 
kestää liian pitkään mikä lyhentää jääurheilu kautta. Lisäksi kaukalon ympärille kunnollista 
jäätä ei edes saatu viime talvena. Sepelin päälle jään tekeminen vaatii myös liikaa vettä. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Imatran koulujen ympäristöistä on tehty liikkumis- ja liikenneturvallisuusselvitys (Ram-
boll Oy, 2016). Selvitys on lisätty asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen aineistoon. 
Selvityksessä on esitetty toimenpiteitä Kosken koulun alueen liikenneympäristön paran-
tamistoimenpiteiksi. 

Kaava mahdollistaa ehdotetut Kanavakadun varren paikat takseille. Nykyisten parakki-
en kohdalle on kaavassa merkitty LPA-alue (autopaikkojen korttelialue) joka mahdollis-
taa alueen käyttämisen pysäköintiin. 

Kaava-alue ei ulotu ehdotetun alikulkutunnelin alueelle, joten siihen ei kaavaratkaisussa 
oteta kantaa, kuten ei myöskään Imatrankosken kentän pintaratkaisuihin. 

3.9.2018 Opettajien lausunto:  

Asemakaavan muutos 1088 kaupunginosa 12 Imatrankoski 

1. Oppilaiden jättöliikenne tulee saada sujuvaksi. Pienten oppilaiden jättö olisi paras järjes-
tää Kanavakadulle ja isompien 3.-9. Sulkukujan puolelta. 

2. Selkeä erillinen pyörätie Sulkukujan viereen, niin että autot ja pyörät eivät kulje samaa 
reittiä. Tämä helpottaisi myös kaikkia kuntalaisia, koska Vuoksen lenkki on suosittu ulkoi-
lureitti. 

3. Koulun oma kivituhkakenttä (purettavan koulun takana) pienenee kaavamuutoksessa. 
Tämän vuoksi tulee varsinainen urheilukenttä ehdottomasti kunnostaa yleisurheilua varten 
sekä mietittävä kentän muukin monipuolinen liikuntakäyttö lähiliikuntapaikkana (kaukalo 
yms.) 
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4. On tärkeää, että rakennetaan mahdollisimman monipuoliset välituntialueet rakentami-
nen ottaen huomioon eri-ikäiset oppilaat ja liikuntamahdollisuudet. 

5. Koulun ja Vuoksentien välinen viheralue voitaisiin ainakin osin laajentaa välituntialueek-
si, jotta oppilailla on riittävästi tilaa välitunneilla. 

6. Bussipysäkki on sijoitettava riittävän lähelle koulua, esimerkiksi Kanavakadulle. Kuiten-
kin niin, että bussilla pääsee sillan itäpuolelle myös Meltolan suunnasta. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavaratkaisu mahdollistaa kohdissa 1-2 ja 4-5 ehdotetut toimenpiteet ja suunnittelurat-
kaisut. Tarkempi pihasuunnittelu ratkaistaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Niin ikään 
kadunvarsipaikkojen sijainti ja tarkemmat liikennöintiperiaatteet ratkaistaan katusuun-
nitteluvaiheessa. Kohtaan 3 ei oteta asemakaavaratkaisussa kantaa, urheilukentän kun-
nostaminen on kaavallisen tilanteen puolesta mahdollista. Kohdassa 6 esitettyyn bussi-
pysäkin sijaintiehdotukseen ei kaavaratkaisussa oteta kantaa.  

6.9.2018 Itä-Suomen koulun vanhempaintoimikunta: 

Vanhempaintoimikunta pitää tärkeänä, että asemakaavamuutoksessa otetaan huomioon 
seuraavat asiat:  
 
1. Riittävät parkkipaikat  

Parkkipaikat mitoitetaan riittävän suuriksi huomioiden koulukeskuksen henkilökunta 
sekä oppilaat (polkupyörät, mopot, autot).  

2. Pienten oppilaiden (0-2lk) jättöpaikat  
Pienten oppilaiden jättöpaikat tulee sijaita sekä Lyseon, että uudisrakennuksen välittö-
mässä läheisyydessä  

3. Turvallinen saattoliikenne isommille oppilaille  
4.  Tilausajoneuvojen pysäköinti (koulutaksien ja bussien odotuspaikka)  
5.  Liikennejärjestelyt  

Tarvitaan kevyenliikenteenväylä Sulkukujan viereen erilleen ajoradasta  
6. Ulkoliikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat  

Välituntiliikuntaan riittävästi tilaa eri-ikäisille oppilaille  
Kun koulun yhteyteen tehdään kenttä erilaisia toimintoja varten, palvelee se myös  
alueen lähiliikuntapaikkana  
 Imatrankosken urheilukentän kehittäminen nykyaikaiseksi liikuntapaikaksi  

7.  Viheralueiden kehittäminen niin, että se virkistyksen lisäksi palvelee myös opetukselli-
sia arvoja. 

 
Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavaratkaisu mahdollistaa kaikki kohdissa 1.-7. esitetyt seikat. Tarkempi piha-alueiden 
suunnittelu ratkaistaan rakennussuunnitteluvaiheessa. 
 
4.10.2018 Itä-Suomen koulun opettajakunta: 

Toivomme kuitenkin, että seuraaviin asioihin kiinnitetään huomiota, kun uuden koulukes-
kusrakennuksen sijaintia ja piha-aluetta suunnitellaan. 
 
Ensinnä huomioita polkupyöräpaikoista ja katoksista. 
Kaavaluonnokseen esitämme toiveen, että esim. 1/3 polkupyöräpaikoista olisi katoksen al-
la. Lisäksi haluamme muistuttaa toimivista ja kunnollisen lukitsemisen mahdollistavis-
ta pyörätelineistä. 
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Autopaikatkin ovat toki tärkeät, mutta suurin osa opiskelijoistamme pyöräilee, ja heidän 
pyörilleen tulisi huolehtia mahdollisimman hyvät säilytystilat. 
 
Johonkin kohtaan pitäisi kaavoittaa / varata paikka (lukittu sisätila / varasto) opettaji-
en polkupyörille. Tällainen on unohdettu esim. Pontuksen uudelta koululta. Kaikkien kou-
lujen ja kaupunkien papereissa lukee tavoitteena kestävä kehitys – tässä kohdin olisi mah-
dollisuus kannustaa sen toteuttamiseen myös todellisuudessa.  
 
Aiemmassa pihasuunnitelmassa ollut ja toteutusta vaille jäänyt ulkoluokka  / ”auditorio” 
olisi erittäin hyvä saada piha-alueelle. Se olisi näin koululuokkien  ja myös lähialueen asuk-
kaiden käytössä kaikkina vuodenaikoina. 
 
Muut mielestämme tärkeät asiat ovat tulleet esille Itä-Suomen koulun vanhempaintoimi-
kunnan lähettämässä lausunnossa. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavassa on edellytetty vähintään yhden pyöräpaikan osoittamista 20 k-m2 kohden ope-
tustilojen osalta ja yhden pyöräpaikan osoittamista 50 k-m2 päiväkotitilaa kohden. Kaa-
varatkaisu mahdollistaa monenlaisen pyöräpaikkaratkaisun rakentamisen. Polkupyörä-
paikkojen sijoitus ja mahdolliset katosratkaisut tehdään rakennussuunnitteluvaiheessa. 
 
27.7.2018 Fingrid Oy: 

Asemakaava-alueella ei ole Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Fingridillä ei 
ole siten tarvetta ottaa kantaa asemakaavan sisältöön. 
 
Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lau-
sunto voimajohtojen omistajalta. 
 
31.5.2018 (lausunto OAS-vaiheessa) Fortum Power and Heat Oy: 

Lausuntona asemakaavaan ja asemakaavan muutosta 1088 koskien lausumme seuraavaa: 
Kaavamuutosalue sijaitsee välittömästi maapato 2:n (Imatran itäinen maapato) vieressä. 
Mikäli kaavoituksen jälkeen maapadon läheisyydessä tehdään maansiirto tai muita patoon 
vaikuttavia töitä, on siitä neuvoteltava padon omistajan kanssa. Muutoin meillä ei ole kaa-
vamuutokseen huomauttamista. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 

Fortumin lausunto on otettu huomioon kaavaa laadittaessa. Kaavassa osoitettu rakenta-
minen tai muu maansiirtoa vaativa työ ei sijoitu maapato 2;n alueelle. 

 

Muut osalliset: 
 

30.7.2018 Elisa Oyj: 

Elisa Oyj ilmoittaa lausuntonaan, että Elisa Oyj:n omistamia kaapeleita ja suojaputkia si-
jaitsee hankealueella. Nämä kaapelit ja suojaputket, niiden siirrot ja siirrosta aiheutuvat 
kustannukset tulee huomioida rakennustöitä suunniteltaessa ja toteuttaessa. Mahdollisista 
laitesiirroista tulee ilmoittaa minimissään 3 kuukautta etukäteen. 

28.8.2018 Telia Finland Oy: 

Telialla on kaava-alueella paljon infraa. Osa kaapeleista on isoja runkokaapeleita joiden 
siirtäminen on hidasta ja haastava. Telian tulisi saada hyvissä ajoin tietoon mahdolliset ra-
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kentamissuunnitelmat, jotta mahdolliset kaapelisiirrot saataisiin tehtyä järkevästi ja tulevia 
tarpeita huomioiden. Näin vältyttäisiin turhilta kustannuksilta ja ns. kiire ratkaisuilta.  

Kaavan muutokselle Telia ei näe estettä kun huomioidaan mahdolliset kaapelisiirrot toteu-
tuksessa ja niistä syntyneet kustannukset voidaan laskuttaa siirtojen tilaajalta. 

6.8.2018 Blue Lake Communications Oy: 

Blue Lake Communications Oy:llä on asemakaavan muutosluonnos 1088, kaupunginosa 12, 
Imatrankoski alueella tietoliikennereitti ja tietoliikennekaapeli. Kaapeleiden- ja kaapelireit-
tien siirron maksaa tilaaja.  

2.2 Palautteet 

Asemakaavaluonnoksesta saatiin yksi palaute, jossa toivottiin nähtäväksi tehtyjä kunto-
tarkistusselvityksiä. Palautteen antaja ohjattiin Mitra Imatran rakennuttaja Oy:n toi-
mistolle, jossa tehdyt kuntoselvitykset ovat saatavilla. 

3. VAIKUTUKSET KAAVARATKAISUUN, YHTEENVETO 

Palautteiden perusteella kaavamääräyksiin on tehty pieniä muutoksia VL-alueen ra-
kennusten rakennusaloihin ja yleismääräyksiin. Sulkukujan katualuetta on laajennettu 
ja Y-alueen länsipuolinen katualue on otettu kokonaisuudessaan mukaan kaava-
alueeseen. Katualueiden mitoituksessa on huomioitu mahdollisuus sijoittaa erillinen 
kevyenliikenteen väylä katualueen yhteyteen. Y-alueen aluerajausta on tarkennettu VL-
alueen puoleisella rajalla niin, että Kanavakadun puolelle jäänyt pieni viherkaistale 
poistuu. 

Yhteislyseo on ehdotusvaiheessa päätetty eriyttää omalle tontilleen. Näin kortteliin 68 
muodostuu kaksi tonttia, tontit 4 ja 5. 

Muutoin palautteissa ei tullut esille sellaisia asioita, jotka aiheuttaisivat muutostarpei-
ta.  

4. EHDOTUSVAIHEESSA SAAPUNEET LAUSUNNOT JA PALAUTTEET 

4.1 Lausunnot 

Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 9 lausuntoa. 

Kaavaehdotuksen kadunnimistöstä pyydettiin ehdotuksia koululaisilta. joista Itä-
Suomen koulun 3. luokan ehdottama Koulukellonkuja valikoitui nimeksi. 

Viranomaiset: 
 
11.12.2018 Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan kouluratkaisun toteuttami-
nen Imatran eteläisen koulukeskuksen alueelle. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunut 
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (8.6.2018) sekä asemakaavaluonnoksesta 
(5.9.2018). Lausunnoissa todetut asiat on osin otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaes-
sa. Erityisesti vaikutustenarvioinnissa on kuitenkin vielä puutteita. Myös osallistamisessa 
on parannettavaa. 
 
Osallistaminen 
MRL 1 §:ssä todetaan lain tavoitteet. Momentissa 2 todetaan: 
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Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin 
tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmis-
teluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Kaikilla osallisilla 
on oikeus saada tietoa kaavan valmistelusta ja osallistua siihen. Osallisia ovat kaavoitetta-
van alueen maanomistajat ja asukkaat sekä ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. Siis pääasiassa imatralaiset. Osallisia ovat toki myös ne viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa kaavoitus koskee. 
 
Laki velvoittaa kuntaa huolehtimaan osallistumisen järjestämisestä ja yhteistyöstä eri osa-
puolten kanssa. Laki painottaa aidon ja avoimen vuorovaikutuksen aikaansaamista sekä 
kaavasuunnitelmien ymmärrettävyyteen panostamista. Vaikutusten arvioinnilla on tärkeä 
osa siinä, että osalliset voivat realistisesti arvioida eri kaavavaihtoehtojen vaikutuksia. 
 
MRL1§, 6 §:, 62 § 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Vaikutusten arviointi perustuu sekä maankäyttö- ja rakennuslain yleiseen tavoitteeseen 
(MRL 1 §) että alueiden käytön suunnittelun tavoitteisiin (MRL 5 §). 
 
MRL 9 §:ssä säädetään yleisluontoisesti, että suunnitelman ja sen vaihtoehtojen ympäristö-
vaikutukset tulee arvioida kaavaa laadittaessa jaettä kaavan tulee perustua kaavan merkit-
tävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun. Kaavan vaikutusten arvioinnin yhtenä tarkoi-
tuksena on osoittaa, että kaava täyttää sille asetetut sisältövaatimukset (MRL 54 §). 
 
MRL 1 §, MRL 5 §, MRL 9 §, MRL 54§ 
 
Luontoarvot 
 
Luonnonarvot on otettu kaavassa riittävästi huomioon, mutta vaikutusten arviointi on edel-
leen luontoarvojen osalta puutteellinen. Luontoselvityksen perusteella kaava-alueella on lii-
to-oravan elinympäristöä ja lepakoiden tärkeää ruokailualuetta ja siirtymäreittejä sekä har-
vinaista kasvilajistoa. Vaikutusten arvioinnista ei käy ilmi miten kaavamuutos voi vaikuttaa 
luontoarvojen säilymiseen. 
 
MRL 5 §, MRL 54 §, LSL 39 § ja 49 §, luontodirektiivi (92/43/ETY) liite lV(a) 
 
Rakennusperintö 
 
Asemakaavamuutokseen liittyvässä rakennushistoria selvityksessä on todettu Kosken kou-
lun kolmen vanhimman osan muodostavan ainakin maakunnallista merkitystä omaavan 
koulukokonaisuuden. 
 
Kosken koulun kolme vanhinta osaa muodostavat noin 50 vuoden aikana rakentuneen 
kerroksellisen ja arkkitehtonisesti harmonisen koulukokonaisuuden, jolla on 
ainakin maakunnallisesti merkitystä. Hotellin muuttaminen kouluksi 1920-luvulla li-
sää kohteen kiinnostavuutta ja juutuneisuutta Imatran matkailun historiaan. Hotelli oli 
valmistuttuaan yksi merkittävimmistä liikerakennuksista Imatralla, jonka arkkitehtuuri on 
laadukasta. 
Eri vaiheiden ominaispiirteet ovat säilyneet hyvin ja kunkin omaa luonnetta 
tulisi jatkossakin vaalia. Rakennusteknisesti hotellirakennus on varhainen esimerkki 
betonirakenteiden laajamittaisesta käytöstä talonrakentamisessa Suomessa, mikä on histo-
riallinen arvo. Koulukokonaisuudella on Kanavakadun puoleisine pihoineen maisemaa luo-
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vaa merkitystä. Ensin hotellina ja sittemmin julkisena instituutiona toimineen rakennuksen 
rooli Kanavakadun miljöössä on hierarkisesti tärkeä. Koulun paikallishistoriallinen merki-
tys, lähes sata vuotta samassa paikassa toimineena instituutiona, on suuri. 
Kaavaselostuksessa on virheellisesti mainittu, että rakennuksella on vain paikallista arvoa. 
Tällä lienee viitattu em. lainauksen viimeiseen virkkeeseen. Siinä todetaan koulun arvo 
osana paikallishistoriaa, varsinaisen arvotuksen ollessa lainauksen alussa. 
 
Kaavatyössä on nyt tutkittu rakennushistoriallisia arvoja ja kolmen vanhimman osan on to-
dettu muodostavan ainakin maakunnallisesti merkittävän kokonaisuuden. Jotta asemakaa-
van sisältövaatimukset täyttyisivät, tulee kaavaselostuksessa selvittää enemmän syytä, mik-
si rakennushistoriaselvitys on jätetty huomioimatta ja mahdollistettu koulun 1930- ja -50 
lukujen osien purkaminen. Selostuksessa on viitattu sisäilmaongelmiin. Kaavaratkaisu pe-
rustunee päätelmään, että uudemman koulurakennuksen osittainenkin suojelu on taloudel-
lisesti liian suuri taakka kaupungille (MRL 54.3 §). Arvioinnin pohjaksi tarvittaisiin selvitys 
mitä rakennuksen ylläpito käyttökelpoisena edellyttäisi rakennusteknisesti ja taloudellises-
ti. 
 
Kaavaselostuksessa tulee selkeästi olla todettu miksi on päädytty lähtökohtaisesti purkami-
sen mahdollistavaan ratkaisuun. Asiaa on sivuttu vaikutusten arvioinnissa viittaamalla uu-
demman koulurakennuksen sisäilmaongelmiin. Liitteenä1 olevassa ELY-keskuksen asiasta 
luonnosvaiheessa antaman lausunnon vastineessa todetaan, että selvitys rakennuksen kun-
nosta on toimitettu ELY-keskuksen käyttöön. Samassa liitteessä todetaan edelleen, että ky-
syttäessä selvitys on saatavissa luettavaksi Mitra lmatran rakennuttaja Oy:n toimistolta. Si-
säilmaongelman laajuudesta tai vakavuudesta ei ole tehty avoimeen analyysiin perustuvia 
päätelmiä. Nähtävillä olleen aineiston perusteella ei ole osallisten arvioitavissa mitä raken-
nusten säilyttäminen edellyttää. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus lisäksi viittaa kaavaluonnoksesta antamaansa lausuntoon, 
jossa on todettu enemmän rakennusperinnön huomioimisesta kaavassa. 
 
MRL6§, 9§, 54§ ja 62§ 
 
Palautteen vaikutukset 
 
Asemakaavaan luonnosvaiheessa annettu palaute ja lausunnot on koottu erilliseen liittee-
seen. Palautteen perusteella kaavaan tehdyt muutokset olisi hyvä selostaa kaavaselostuk-
sessa lyhyesti. 
 
Yhteenveto 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaava on vaikutusten arvioinnin 
osalta vailinainen. Asemakaavan sisältövaatimukset eivät täyty johtuen puutteellisesta vai-
kutusten arvioinnista ja vaihtoehtojen tarkastelusta. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 
 
Osallistaminen 
 
Imatralla kaavoituksen kaikista vaiheista (vireilletulo, luonnosvaihe ja ehdotusvaihe) il-
moitetaan paikallislehti Uutisvuoksessa, kaupungin internetsivuilla ja luonnosvaiheen al-
kamisesta tiedotetaan myös kirjeitse muutosalueen maanomistajille. Paikallislehti Uutis-
vuoksi jaetaan torstaisin ja sunnuntaisin kaikkiin imatralaisiin kotitalouksiin, Imatran 
kaupungin kaavoitus pyrkii ilmoittamaan kaavoituksen etenemisestä pääsääntöisesti 
näiden päivien lehdissä. Luonnosvaiheessa pidetään lisäksi avoin tilaisuus kaikille asiasta 
kiinnostuneille. Tilaisuuden päivämäärä ilmoitetaan samassa kuulutuksessa, jossa ilmoi-
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tetaan luonnosvaiheen alkamisesta. Lisäksi osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaa-
voituksen etenemisestä myös ottamalla yhteyttä kaavoituksen työntekijöihin. Yhteystiedot 
ovat saatavilla kaava-asiakirjoissa, kaupungin internetsivuilla sekä kaupungintalon 
asiakaspalvelusta tiedustelemalla. 
 
Imatran kaupungin voidaan siis katsoa tiedottavan kaavojen vaiheista laajasti ja MRL 1 § 
2. mom. edellyttämän osallistamisen periaatteiden voidaan katsoa toteutuneen vähin-
täänkin riittävästi. 
 
Luontoarvot 
 
Asemakaavan laadinnan tueksi on laadittu luontoselvitys alueen luonnonarvoista (Ympä-
ristötutkimus Karri Kuitunen, 2018). Suunnittelualueella ei ole havaittu merkittäviä luon-
nonarvoja. Kaavassa osoitettu rakentaminen kohdistuu pääasiassa jo rakennetulle alu-
eelle, jolla ei ole merkittäviä luonnonarvoja. Selvitysalueen pohjoisosaan, osa-alueelle on 
suunnitteilla tierakentamista Laaditun luontoselvityksen mukaan ”rakentaminen ei vaa-
ranna liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, sen lähiympäristön puustoa, eikä yh-
teyksiä lähialueiden tunnettuihin liito-oravametsiin. Lähimmät tunnetut liito-
oravaesiintymät sijaitsevat Fortumin voimalaitosalueen ympäristössä voimalaitosuoman 
molemmin puolin.”. Täten kaavaselostuksen toteama kohdassa ”ympäristövaikutukset” (s. 
30) ”muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen luonnonympäristöön. Alue on ih-
misen vaikutuksen piirissä, eikä kaavamuutosalueelle tehdyssä luontoselvityksessä ha-
vaittu merkittäviä luontokohteita”, on tosi. Lisäksi Imatran seudun Ympäristölautakunta 
on antanut asemakaavan muutoksesta puoltavan lausuntonsa luonnos- ja ehdotusvai-
heissa.  
 
Rakennusperintö 
 
Kaavaratkaisu mahdollistaa rakennuksen purkamisen, mutta myös säilyt-
tämisen. Rakennushistoriaselvityksessä todetaan Kosken koulun kaikilla rakennuksilla 
olevan maakunnallista merkitystä. Alue kuuluu maakuntakaavassa ma/km-alueeseen. 
Alueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, joka on saanut lainvoiman 2011. 
Maakuntakaavan laatimisesta Etelä-Karjalassa vastaa Etelä-Karjalan liitto. Etelä-
Karjalan liitto ei lausunnossaan 7.8.2018 (tämän asiakirjan s. 6) nähnyt kaavaratkaisus-
sa ristiriitaa maakuntakaavan kanssa. 
 
Kaavaselostuksessa on todettu Kosken koulun uudemman koulurakennuksen olevan teh-
dyn kuntoselvityksen mukaan turvallisuudelle ja terveellisyydelle vaarallinen. Rakennuk-
sen kuntoselvitys on vapaasti saatavilla Mitra Imatran rakennuttaja Oy:n toimistolta 
toimiston aukioloaikoina. Pyydettäessä selvitys voidaan myös lähettää sitä kysyneelle. 
Kosken koulun uudempi koulurakennus ei ole suojeltu voimassaolevissa yleis- tai asema-
kaavoissa. Kosken koulun uudemman koulurakennuksen suojelu ei ole myöskään raken-
nussuojelulain perusteella vireillä.  Kosken koulun alue ei kuulu valtakunnallisesti merkit-
tävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, eikä sillä tehtyjen selvityksien perusteella voi 
katsoa olevan valtakunnallista merkitystä. 
 
Uudemmasta koulurakennuksesta laaditun kuntoraportin perusteella tilojen saneeraami-
nen turvallisiksi ja terveellisiksi vaatisi mittavan saneerauksen. Mikäli rakennus merkit-
täisiin suojeltavaksi, se asettaisi kaupungille velvoitteen rakennuksen täydellisestä sanee-
rauksesta. Saneerauksen kustannukset saattavat aiheuttaa MRL 54 §:n 3. momentissa 
tarkoitetun kohtuuttoman haitan maanomistajalle. Kunnalla on lakisääteinen velvolli-
suus järjestää perusopetusta ja esiopetusta (Perusopetuslaki 4 §). Kunnalla on velvoite 
tarjota turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö. Kosken koulukeskuksen osalta tä-
män velvoitteen toteutuminen varmistetaan uudisrakentamisella. 
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Palautteen vaikutukset 
 
Asemakaavasta saadut palautteet on koottu vuorovaikutusraporttiin, joka on asemakaa-
vaselostuksen liite. Vuorovaikutusraportista on helposti luettavissa kaavan eri vaiheissa 
saadut palautteet ja lausunnot sekä niiden vaikutukset kaavaratkaisuun. 

 
21.11.2018 Kainuun ELY-keskus: 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että patoturvallisuus on huomioi-
tu hyvin asemakaavan muutosehdotuksessa.  
 
Patoturvallisuudesta on kerrottu asemakaavan muutoksen selostuksessa ja patoturvallisuus 
on huomioitu kaavaehdotuskartan yleismääräyksissä. Lisäksi kaavanlaatija kertoo vas-
tineessaan (asemakaavan muutoksen selostus, liite 1 ), että Imatran kosken voimalaitoksen 
patoon kuuluvan maapato 2:n tarkka sijainti on tarkistettu eikä maapadon alueelle ole kaa-
vassa osoitettu rakentamista tai maanmuokkaustöitä edellyttäviä toimenpiteitä. 
 
13.12.2018 Etelä-Karjalan museo: 
 
lmatran kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Etelä-Karjalan museon lausuntoa otsikon mukai-
sesta kaavamuutoksesta. Kyseessä on ehdotusvaihe. Museo on osallinen hankkeessa raken-
netun kulttuuriympäristön suojelun osalta. 
 
Suunnittelualue sijoittuu Kanavakadun varrelle Imatrankosken kaupunginosaan. Muutos-
alueeseen kuuluu Kosken koulun ja Kosken lyseon alueet, pysäköintialue, erityisaluetta ja 
osa Kanavapuiston alueesta. Muutoksen tavoitteet liittyvät lmatran kaupunginvaltuuston 
päätöksen kouluverkon kehittämisestä kolmella koulukeskuksella, joista Kosken koulukes-
kus on eteläisin. 
 
Suunnittelualueen lähiympäristö on suhteellisen tiivisti rakennettua kulttuurihistoriallisesti 
merkittävää kaupunkiympäristöä ja valtaosa siitä on maakunnallisesti arvokasta rakennet-
tua kulttuuriympäristöä (lmatran asemanseutu). Suunnittelualue sijoittuu historiallisesti 
arvokkaan Kanavakadun varrelle. 
 
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan muun muassa alueen kehittäminen, uudisraken-
taminen ja Kosken koulun lisärakennuksen ja laajennusosan (1930—1950-l) purkamisen. 
Vanhin koulurakennus (1914), on suojeltu. 
 
Museo lausui kaavan luonnosvaiheessa 4.9.2018 Kosken koulusta laaditun rakennushisto-
riaselvityksen esiin nostamien rakennetun kulttuuriympäristön maakunnallisten arvojen 
huomioimisesta ja Kosken koulun 1930-1950-Iuvun osien säilyttämisestä. 
 
Kosken koululle on tehty sisäilmatutkimus, jossa on todettu muun muassa mikrobikasvus-
toa rungon ja välipohjien eristeissä ja paikallisia kosteusvaurioita rakenneosien väleissä. 
Vauriot selventävät osaltaan rakennuksessa koettujen terveysoireiden syytä. Museo katsoo, 
että rakennuksen vauriot eivät heikennä sen kulttuurihistoriallisia arvoja. Tutkimuksessa 
esitetyt, vaurioiden korjaamiseksi osoitetut toimenpiteet on ensisijaisesti huomioitava vas-
taavassa maakunnallisia kulttuuriympäristöarvoja sisältävässä kohteessa. 
 
Nähtävillä olleessa aineistossa ei selvitetä rakennuksen vaurioiden korjausten kustannuk-
sia. Museo toteaa, ettei vaihtoehtoa Kosken koulun säilyttämiseksi ole tarkasteltu eikä ra-
kennuksen purkamisen mahdollistavaa ratkaisua perusteltu riittävästi. 
 
Museo katsoo edelleen, ettei suunnittelualueen kulttuurihistoriallisia arvoja ole huomioitu 
riittävästi kaavaehdotuksessa. 
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Rakennushistoriaselvityksessä on kiistatta todettu koko koulukokonaisuuden sisältävän ai-
nakin maakunnallisia arvoja. Kaavaselosteesta tulee käydä ilmi, miksi selvitys ja siinä tode-
tut arvot jätetään kaavaratkaisussa huomioimatta. 
 
Suunnittelualueen rakennetun kulttuuriympäristön Iuonteen huomioiminen tulee olla kes-
keisessä osassa kaavasuunnittelua. Lähiympäristö on verrattain tiivisti rakennettua, kult-
tuurihistoriallisesti merkittävää kaupunkiympäristöä, josta suurin osa on maakunnallisesti 
arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (lmatran asemanseutu). Alue on uudisrakenta-
miselle hyvin herkkä, etenkin jos kulttuurihistoriallisesti arvokasta vanhempaa rakennus-
kantaa puretaan tässä Iaajuudessa kun kaavaehdotuksessa on esitetty. Mikäli kaavaratkaisu 
toteutuu, on sillä vaikutuksia koko alueen maakunnalliseen merkitykseen. Museo katsoo, 
että kaavaratkaisu on MRL 118 § vastainen. Lisäksi kaavan vaikutusten arviointi ja tarkas-
teltavat vaihtoehdot ovat puutteelliset. Näin ollen kaava ei täytä sille asetettuja sisältövaa-
timuksia (MRL 9§, 54§). 
 
Kaavanlaatijan vastine: 
 
Kaavoittaja viittaa edellä kirjoitettuun vastineeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle; 
kaavaratkaisu mahdollistaa rakennuksen purkamisen, mutta myös säilyttämisen. Ra-
kennushistoriaselvityksessä todetaan Kosken koulun kaikilla rakennuksilla olevan maa-
kunnallista merkitystä. Alue kuuluu maakuntakaavassa ma/km-alueeseen. Alueella on 
voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, joka on saanut lainvoiman 2011. Maakunta-
kaavan laatimisesta Etelä-Karjalassa vastaa Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liitto ei 
lausunnossaan 7.8.2018 (tämän asiakirjan s. 6) nähnyt kaavaratkaisussa ristiriitaa 
maakuntakaavan kanssa. Kosken koulun uudempi koulurakennus ei ole suojeltu voimas-
saolevissa yleis- tai asemakaavoissa. Kosken koulun uudemman koulurakennuksen suoje-
lu ole myöskään rakennussuojelulain perusteella vireillä. Kosken koulun alue ei kuulu val-
takunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, eikä sillä tehtyjen selvi-
tyksien perusteella voi katsoa olevan valtakunnallista merkitystä. 
 
Kaavaselostuksessa on todettu Kosken koulun uudemman koulurakennuksen olevan teh-
dyn kuntoselvityksen mukaan turvallisuudelle ja terveellisyydelle vaarallinen. Uudem-
masta koulurakennuksesta laaditun kuntoraportin perusteella tilojen saneeraaminen tur-
vallisiksi ja terveellisiksi vaatisi mittavan saneerauksen. Mikäli rakennus merkittäisiin 
suojeltavaksi, se asettaisi kaupungille velvoitteen rakennuksen täydellisestä saneerauk-
sesta. Saneerauksen kustannukset saattavat aiheuttaa MRL 54 §:n 3. momentissa tarkoi-
tetun kohtuuttoman haitan maanomistajalle, mikäli rakennus varustettaisiin suojelumer-
kinnöillä. 
 
Asemakaavamääräyksissä on annettu useita erityismääräyksiä, joilla on pyritty siihen, 
että alueelle tuleva uudisrakentaminen toteutetaan ympäristöön sopivalla tavalla. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava si-
ten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, 
palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäris-
töä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 
Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 
lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Pykälän 3 momentin mukaan asemakaavalla ei saa 
aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, jo-
ka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myös-
kään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta ra-
joitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita 
tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Imatran kaupunki katsoo, että uudem-
man Kosken koulun rakennuksen suojeleminen aiheuttaisi ristiriidan MRL 54 §:n 3. mo-
menttiin. Lisäksi muodostuu ristiriita elinympäristön laadun suhteen, koska nykyinen ra-
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kennus ei ole turvallinen tai terveellinen, eikä ole todennäköistä, että saneeraamalla 
päästäisiin turvalliseen ja terveelliseen lopputulokseen. 
 
19.12.2018 Liikennevirasto: 
 
Liikennevirastolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeesta. Kaavan valmisteluvaiheessa tee-
tetyn selvityksen perusteella on todettavissa, että rautatiealueelta ja ympäröivästä liiken-
teestä johtuva melu alittaa Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ohjearvot oppilaitosta 
palvelevien alueiden osalta. Kaavamääräyksin ei siten ole tarpeen varautua rautatien aihe-
uttamaan meluun. 
 
Liikennevirasto muistuttaa, ettei se osallistu uuden maankäytön johdosta aiheutuviin mah-
dollisiin melun- ja tärinäntorjunnan tai tasoristeysjärjestelyiden kustannuksiin. Liikennevi-
rastolla ei ole muuta lausuttavaa kaavaehdotuksesta. 

Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt: 

20.11.2018 Hyvinvointilautakunta: 

Hyvinvointilautakunta esittää, että asemakaavan muutosesityksestä 1088 ei ole huomaut-
tamista. Lisäksi hyvinvointilautakunta edellyttää, että koulukeskuksen liikennesuunnitte-
lussa kiinnitetään erityistä huomiota sekä jättö- että huoltoliikenteen turvallisuuteen. 

26.11.2018 Imatran seudun ympäristölautakunta: 

Imatran seudun ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa lausuntoa Asemakaava-
muutoksesta 1088, kaupunginosa 12 Imatrankoski, Imatra. 

21.11.2018 Rakennusvalvontajaosto: 

Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosehdotusta 1088, kaupunginosa 12. 
Imatrankoski, huomautuksitta. 

Muut: 
 
Asemakaavan nimistöstä on pyydetty lausunnot naapurikunnilta. Asemakaavassa Kanava-
kadulta korttelien 68 ja 132 välistä kulkeva katualue on nimetty Koulukellonkujaksi. Nimes-
tä pyydettiin ehdotuksia koulujen oppilailta, joista Itä-Suomen koulun 3. luokan ehdottama 
Koulukellonkuja valikoitui nimeksi. 
 
Lappeenrannan ja Ruokolahden kunnat ovat esittäneet lausuntonaan, ettei niillä ole huo-
mautettavaa asemakaavan nimistöstä. 

5. LAUSUNNOT 

Lausunnot on koottu alkuperäisistä. Palautteita on kaavoittajan toimesta muokattu si-
ten, ettei nimi- ja osoitetietoja tai verkostokarttoja julkaista. 
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  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
LAUSUNTO KASELY/611/2018    5.9.20 18    

Imatran kaupunki 
Kaavoitus 
Virastokatu 2 
55110 Imatra     Lausuntopyyntö  17.7.2018 Asemakaavan muotosluonnos 1088, 12 lmatrankoski, korttelit 68 ja 132    Kaakkois-Suomen  ELV-keskuksen lausunto asemakaavan  muutosluonnoksesta   Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan 

kouluratkaisun toteuttaminen Imatran eteläisen koulukeskuksen alueelle .  Rakennusperintö 
Kaakkois-Suomen  ELY-keskus otti osallistumis- ja arviantisuunnitelmasta 
antamassaan  lausunnossa (8.6.2018) kantaa alueen rakennetun 
ympäristön  huomiointiin kaavatyössä.  Suunnittelualueella sijaitsevista rakennuksista on teetetty rakennushistori- 
allinen selvitys (Rakennushistoriaselvitys, Kosken koulu, Imatra, Ark- 
Byroo 1.6.2018). Rakennushistoriallisessa selvityksessä on käyty läpi 
suunnittelu alueella sijaitsevien rakennusten mahdolliset arvot ja niiden 
kaupunkikuvallinen merkitys. Selvitys on hyvin ja asiantuntevasti tehty.  Rakennushistoriaselvityksen  kohdasta  7 Yhteenveto,  alaotsikon Kosken 
koulun rakennukset, arvotuslause löytyvät kohteen arvot. Arvotus on 
esitetty Suomessa yleisesti kohteen arvotukseen käytettyjen pääluokkien 
(arkkitehtoniset,  historialliset ja ympäristölliset) ja kriteerien (tyypillisyys, 
harvinaisuus, kulttuurihistorialliset  kerrokset, säilyneisyys ja  
alkuperäisyys) mukaan. Arvotus on huolella tehty, mutta arvojen 
poimiminen pitkästä tekstistä on haastavaa. Luetellut arvot olisi hyvä 
poimia esim. taulukkomuotoon  selvitykseen tai asemakaavaselostukseen, 
jolloin arvojen tulkinta helpottuisi.   Asemakaavaluonnokseen  on suojeltavaksi  rakennukseksi (sr-3) merkitty 
lyseon rakennus. Tämä mukailee voimassa olevan asemakaavan 
ratkaisua ja on kaavaselostuksessa todettu perustuvan yleiskaavan 
"Kestävä Imatra 2020"  (hyväksytty kaupunginvaltuustossa  19.4.2004) 
suojelumerkintään. Asemakaavamuutostyön  yhteydessä  tehtyssä 
rakennushistoriaselvityksessä  todetaan  kuitenkin koko koululla olevan 
ainakin maakunnallista  merkitystä . Molemmat koulurakennukset  on myös   KAA KKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESK US Salpausselänkatu 22 Vaihde 0295 029 000 PL 1041, 45101  Kouvola www .ely-keskus.fi/kaakko is-suomi 



2/3  mainittu  Etelä-Karjalan maakuntakaavan taustaselvityksen  (Etelä- 
Karjalan maisema- ja  kulttuurialueselvitys  osa 2, 2008) "lmatrankosken 
aseman seudun" kohdekuvauksessa.  Molemmilla rakennuksilla on siis 
maakunnallista  arvoa.  Asemakaavan  selvityksistä selkeästi poikkeavaa kaavaratkaisua ei ole 
suojelun osalta riittävästi perusteltu. Kaava ei tältä osin täytä MRL 9 §:n 
edellyttämiä sisältövaatimuksia  (vaikutusten selvittäminen kaavaa 
laadittaessa) eikä päätelmiensä puolesta MRL 5 §:n tavoitevaatimuksia. 
Myös asemakaavan  kuvaus suhteessa valtakunnallisiin 
alueidentavoitteisiin  (kaavaselostuksen  kohta 4.4) edellyttää  uudelleen 
tarkastelua.  Kaavamääräyksistä 
Lähivirkistysalueelle sijoittuvien  rakennusten ajateltu käyttötarkoitus ei 
selviä asemakaavasta.  Kaavamääräyksissä  sallitaan vain kouluun liittyvä 
rakentaminen. Asuinrakennuksiin  liittyy kuitenkin myös piharakennuksia, 
jotka ovat olennainen osa rakennusten käytettävyyttä, mutteivät 
korvattavissa uusilla ilman poikkeamista kaavasta.  Luontoarvot 
Luontoselvitys ei ole vielä lopullinen (lepakkoselvitys osittain kesken), 
joten siltä osin kannanotto jää tässä vaiheessa puutteelliseksi.  Kaava-alueen länsireunassa on liito-oravan elinympäristöä, joka ulottuu 
osittain myös kaava-alueelle yleisten rakennusten korttelialueelle Y. 
Kaavamääräykset  rakentamisen  ulkopuolelle jäävän tontin osan 
säilyttämisestä  luonnonmukaisena ja olemassa olevan puuston 
säilyttämisestä  edistävät liito-oravan elinympäristön säilymistä.  Melu 
Kaavaluonnoksessa on meluntorjunta hyvin huomioitu sekä sisä- että 
ulkotiloissa. Rakennuslupavaiheessa  ulkotilojen materiaalivalinnoilla ja 
kasvillisuudella voidaan vaikuttaa välituntien äänimaailmaan.  Vaikutusten  arviointi Kaavaselostuksessa vaikutuksia luonnonarvoihin ja mm. liito-oravaan on 
vielä käsitelty puutteellisesti.  Vaikutuksia  rakennettuun ympäristöön ja muinaisjäännöksiin tulee 
tarkentaa. Vaikutusten  arvioinnissa viitataan  uudemman 
koulurakennuksen sisäilmaongelmiin.  Kaava-aineistosta ei käy ilmi mihin 
perustuu johtopäätelmä  rakennuksen sisäilmaongelmista.  Kaava- 
aineistosta ei myöskään käy ilmi, mitä rakennuksen ylläpito 
käyttökelpoisena edellyttää  rakennusteknisesti ja taloudellisesti.  Vaikutuksia rakennettuun ympäristöön on arvioitu osin  puutteellisesti ja 
virheellisesti. 



  

3/3  Muuta 
Kaakkois-Suomen  ELV-keskuksen  näkemyksen mukaan kaavasta tule 
jä estää  viranomaisneuvottelu  ennen kaavaehdotuksen nähtäville 
asettamista. 

   Alueidenkäyttöpäällikkö                          Pertti Perttola      Arkkitehti   Tuija Mustonen         Tiedoksi  Rakennustutkija Sini Saarilahti, Etelä-Karjalan museo 
Ympäristönsuojelupäällikkö  Anna-Maija Wikström,  Imatran seudun 
ympäristötoimi 
Rakennustarkastaja  Ritva Ihalainen, Imatra 
Aluesuunnittelujohtaja  Marjo Wallenius, Etelä-Karjalan liitto 



  

  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Lausunto KAIELY/591/2017    8.8.2018  

Imatran kaupunki Kaavoitus julia.virkkala@imatra.fi kirjaamo@imatra.fi          Lausuntopyyntö  asemakaavan  luonnosaineistosta  27.7.2018    Asemakaavan  muutos, Kaupunginosa 12 lmatrankoski, kaava 1088, Imatra  Patoturvallisuusviranomaisena  toimiva Kainuun elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus  (Kainuun ELV-keskus) toteaa, että patoturvallisuus on 
huomioitu asemakaavan  muutoksen selostuksessa ja  kaavan 
yleismääräyksissä. 

 Kainuun ELV-keskus toteaa lisäksi, että Imatrankosken voimalaitoksen 
pataan kuuluvan maapadon 2 sijainti asemakaava-alueen  välittömässä 
läheisyydessä tulee huomioida kaikessa toiminnassa alueella siten, 
ettei padon rakenteita ja sen myötä patoturvallisuutta vaaranneta. 
Maapadon 2 tarkka sijainti ei ilmene asiakirjoista . Alueella 
maarakennustöitä tehtäessä tulee olla yhteydessä  padon omistajaan 
padon tarkan sijainnin määrittämiseksi. 

      Yksikön päällikkö Timo Regina     Johtava vesitalousasiantuntija Mikko Sulkakoski             KAINUUN ELINKEINO-,  LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 023 500 Kalliokatu 4 www .ely-keskus .fi/kainuu PL 115, 87101 Kajaani 



Tämä asiakirja KAIELY/591/2017 on hyväksytty sähköisesti 1Detta dokument KAIELY/591/2017   har 
godkänts  elektroniskt  Esittelijä Sulkakoski Mikko 08.08.2018 08:43  Ratkaisija Regina Timo 08.08.2018 10:07 



ISJZI Museovirasto 
   

Lausunto  28.08.2018 MV/148/05.02.00/2018 1 (1)      
Imatran kaupunki Virastokatu 2 55100 IMATRA       Viite KASELY/611/2018  Asia IMATRA, Imatrankosken  kaupunginosan,  Kosken koulun alueen asemakaavan muutos nro 1088  Imatran kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Kosken koulun aluetta (korttelit 68 ja  132 sekä katu-, virkistys ja pysäköintialue) koskevasta asemakaavan muutosluonnoksesta. Asemakaavan  muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan kouluratkaisun toteuttaminen.  Museovirasto lausuu asiasta arkeologisen  kulttuuriperinnön osalta seuraavan.  Suunnittelualueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia  kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta  arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta.  Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen  mukaan rakennetun ympäristön osalta lausunnonantaja on Etelä-Karjalan museo. 

    Yli-intendentti Ilari Kurri  
1 ntendentti Helena    Ranta                Tiedoksi Kaakkois-Suomen  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan   kaupunki/Museotoimi       PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi,  puh. 0295 33 6000, taksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi 



  

 
LAPPEENRANNAN  KA U PUNKI LAUSUNTO 

  4.9.2018    
Imatran kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virastokatu 2 55110 Imatra       Viite: lausuntopyyntö 27.7.2018  IMATRA, IMATRANKOSKI , ASEMAKAAVAMUUTOS 1088, KOSKEN KOULU 12, Imatrankoski    Imatran kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Etelä-Karjalan museon lausuntoa otsikon mukaisesta kaavamuutoksesta . Kyseessä on luonnosvaihe. Museo on osallinen  hankkeessa  rakennetun kulttuuriympär istön suojelun osalta.  ·  Suunnittelualue sijoittuu Kanavakadun varrelle Imatrankosken kaupunginosaan. Muutosalueeseen kuuluu Kosken koulun ja Kosken lyseon alueet, pysäköintialue, erityisaluetta ja osa kanavapuiston alueesta. Muutoksen tavoitteet liittyvät Imatran kaupunginvaltuuston päätöksen kouluverkon kehittämisestä kolmella koulukeskuksella, joista Kosken koulukeskus on eteläisin.  Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan muun muassa alueen kehittäminen, uudisrakentaminen ja Kosken koulun lisärakennuksen purkaminen.  Suunnittelualueen lähiympäristö on suhteellisen tiivisti rakennettua kulttuurihistoriallisesti merkittävää kaupunkiympäristöä ja valtaosa siitä on maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Imatran asemanseutu) . Suunnittelualue sijoittuu historiallisesti arvokkaan Kanavakadun varrelle. Suunnittelualueella on vuonna 1914 valmistunut alkujaan hotellirakennus, joka muutettiin kouluksi (lyseo) vuonna 1923. Rakennus on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa (2004). Koulua on laajennettu lisärakennuksella arkkitehti Toivo Salervon suunnitelmien  mukaisesti vuonna  1937. Tämän jälkeen  rakennusta on laajennettu kolmeen otteeseen vuosina  1956 (Toivo Salervo), 2008 (RI Päivi Pekkanen) ja 2015 (arkkitehti Pekka Partinen) .  Suunnittelualueen  koillis- ja  itäreunalle sijoittuu viheralueelle Imatrankosken toimintaan  liittyneitä asuinkäytössä  olevia  puurakennuksia 1880:...1936 väliseltä ajalta .  Kaavaluonnoksessa lyseorakennuksen kohdalla säilyy sr-merkintä määräyksellä: "Suojeltava rakennus. Rakennusta tulee aktiivisesti hoitaa,   Museotoimi 

PL 239,53101 Lappeenranta  1  Kristiinankatu 91 puh. (05) 616 22611 faksi (05) 616 2911 
museot@lappeenranta.fi   1 www .lappeenranta.fi/museot 



2 (3)     pitää kunnossa ja  restauroida niin että kulttuurihistoriallinen  arvo säilyy tai korostuu." Lisärakennusta tai sen laajennusosia ei ole suojeltu, myöskään alueen asuinrakennuksia  ei ole kaavoissa merkitty säilytettäviksi.  Koulurakennuksista on laadittu ansiokas rakennushistoriaselvitys Ark- Byroon toimesta kesäkuussa 2018. Selvityksessä todetaan, että "Kosken koulun kolme vanhinta osaa muodostavat noin 50 vuoden aikana rakentuneen kerrokse/lisen ja arkkitehtonisesti harmonisen koulukokonaisuuden, jolla  on ainakin maakunna/lisesti merkitystä."  Lisäksi selvityksessä todetaan rakennuskokonaisuudesta   seuraavaa: "Eri vaiheiden ominaispiirteet ovat säilyneet hyvin ja kunkin omaa luonnetta tulisi jatkossakin vaalia... Koulun paikallishistoriallinen  merkitys, lähes sata vuotta samassa paikassa toimineena instituutiona on suuri." Selvityksessä arvotetaan myös Kanavakadun miljöötä, jota  olennainen osa koulurakennukset  ovat: "Kanavakadun identiteettiä määräävät piirteet ovat vanha hotelli  Turisti kouluksi muutettuna  1930-1950-luvun laajennuksineen."  Etelä-Karjalan museo katsoo että Kosken koulun Toivo Salervon suunnittelemien  osien (1937, 1956) säilyttämistä osana uutta koulukeskusta tulee ehdottomasti selvittää. Museo toteaa, että Ark-Byroon laatiman selvityksen  perusteella koko rakennuksella kaikkine esineen on arkkitehtonista,  maisemallista, sivistys- ja matkailuhistoriallista  merkitystä sekä paikallisella että maakunnallisella tasolla, ei vain vanhimmalla  osalla. Näin ollen Kosken koulun 1930- ja  1950-lukulaisilla laajennusosilla on säilyttämistä ja suojelua puoltavia arvoja ja kriteereitä. Kosken koulun lisärakennus on lisäksi maakunnallisesti edustava esimerkki kouluhallituksen  arkkitehtinakin toimineen Toivo Salervon valtakunnallisesta  tuotannosta.  Kaavamerkinnäillä tulee turvata koko rakennuksen  kulttuurihistorialliset  arvot.  Koulurakennuksessa  on todettu sisäilmaongelma.  Museo kehottaa selvittämään sisäilmaongelmien  syyn ja  korjaustoimenpiteet kuntotutkimuksella,  ennen kuin suunnitelmia  rakennuksen korvaamista uudisrakennuksella  viedään pidemmälle.  Lisäksi tulee selvittää täyttyvätkö maankäyttö-ja  rakennuslain  139§ mukaiset edellytykset  purkamisluvan edellytyksistä ja ettei rakennuksen purkamisen mahdollistaminen tarkoita MRL:n pykälä 118 §:n mukaista kaupunkikuvan turmelemista.  Kaavassa maakunnallisten  arvojen tulee säilyä ja uudisrakentamissuunnitelmien tukea rakennetun ympäristön kulttuurihistoriallisia  arvoja.  Lisäksi museo katsoo, että koulun suojelumääräystä tulee täydentää lausekkeella: "Rakennusta koskevista muutossuunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto." 



3 (3)    
ETELÄ-KARJALAN  MUSEO      /'   Leena Räty vs museotoimenjohtaja 

     Sini Saarilahti amanuenssi,  rakennusperintö 

       
Tiedoksi : Museovirasto/KYS/Itä- ja Pohjois-Suomi Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Pertti Perttola, Tuija Mustonen 
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Vastaanottaja Kohde 
Kosken koulun kortteli 68 

Imatran kaupunki 
Kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA   Pelastusviranomaisen lausunto Imatran kaupungin kaavoitusosastolle  Kosken koulun ja sen lähialueiden asemakaavamuutokseen  liittyen   Etelä-Karjalan pelastuslaitos on tutustunut Kosken koulun aluetta (korttelit 68) sekä katu-, virkistys- ja pysäköintialuetta (kortteli 132) muutosta koskeviin valmisteluasiakirjoihin. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan kouluratkaisun toteuttaminen Imatran eteläisen koulukeskuksen alueelle. Etelä-Karjalan pelastuslaitos on tutustunut vireillä olevan kaavan luonnokseen sekä asemakaavan muutosselostukseen. Pelastuslaitos toteaa niistä tehtyjen havaintojen perusteella seuraavaa:  Pelastuslain asettamien yleisten tavoitteiden - ihmisten turvallisuuden parantaminen ja onnettomuuksien vähentäminen - saavuttaminen onnistuu parhaiten hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Henkilö- ja paloturvallisuuden varmistamisessa on tarkoituksenmukaista pyrkiä eheään kokonaisuuteen siten, että onnettomuus ja vaaratilanteet voidaan ehkäistä ja estää ennalta sekä tarvittavat vahinkojen rajoittamistoimenpiteet kyetään käynnistämään viivytyksettä riskien edellyttämällä tavalla.  Ajoväylät tulee toteuttaa siten, että ne soveltuvat ympäri vuoden mm. kantavuuden ja kunnossapidon osalta palo- ja pelastuskaluston käyttöön. Pelastustiejärjestelyjä tulee tarvittaessa tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä.  Alueen sammutusveden hankinta on sammutusvesikarttojen perusteella riittävällä tasolla .     Etelä·Ka alan pelastuslaitos Palotarkastusinsinööri Tuomas Pylkkäne                 Palotarkastusinsinööri              Tuomas Pylkkänen                     

Etelä-Karjala 
pelastuslaitos 
Armilankatu 35, 53100 LAPPEENRANTA 
Puh: (05) 616 7000 
www.ekpelastuslaitos.fi 

Etelä-Ka alan pelastuslaitos 
Imatran paloasema 
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55800 IMATRA 
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Tuomas Pylkkänen 
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 ETELÄ 
KAuRmJAoLAN 

 Lausunto 118/10.02.03.00/2018 
7.8.2018 

      
Imatran kaupunki kirjaamo@ imatra.fi        Lausunto Kosken koulun ja lyseon kaavan Nro 1088 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta  Asemakaavan  muutoksen tavoitteena  mahdollistaa toimivan  koulu ratkaisun toteuttaminen  Imatran kolmannen koulukeskuksen alueet le.Koulun sijainti on erinomainen: suunnittelualueen länsipuolella si- jaitsee Vuoksi ja Imatrankosken keskustaan matkaa on alle kilometri.  Kaavasuunnitelmien mukaan kohde toteutetaan monitoimitalona, jo- ka mahdollistaa rakennuskokonaisuuden käytön myös kouluajan ul- kopuolella esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osa! ta. Etelä-Karjalan liitto pitää hyvänä ratkaisuna koulun monipuolista kehittämistä hyvän sijaintinsakin puolesta.  Olisikin tärkeää, että suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon myös kouluajan ulkopuolisen käytön liikenne- ja pysäköintitarpeet se- kä arvioidaan vaikutuksia kouluympäristön toimivuudesta ja viihtyi- syydestä sekä kouluajan että ulkopuolisen käytön osalta. Myös uu- den rakennuskokonaisuuden soveltuminen alueen arvokkaaseen ympäristöön tulee varmistaa.    Matti Viialainen maakuntajohtaja Marjo Wallenius aluesuunnittelujohtaja            

Kauppakatu 40 D 
53100 Lappeenranta 
Finland 

Te l +358 (5) 613 001 V -tunnus 0869462-5 
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Lausunto Asemakaavamuutoksen luonnoksesta 1088, Imatrankoski 12  IMR/750/10.02. 03.oo/2018  Valmistelija: Rovio Minna, Harri Valtasola  Imatran kaupungin kaavoitus pyytää hyvinvointilautakunnalta lausuntoa Asemakaavamuutoksen luonnoksesta 1088, kaupunginosa 12 Imatrankoski, korttelit 68 ja 132ja pysäköinti-, lähivirkistys- sekä katualuetta.  Kaavamuutosalue käsittää Kosken koulun ja Kosken lyseon alueen, sekä viereisen pysäköintialueen, yhdyskuntateknistä huoltoaluetta, lähivirkistysaluetta ja katualuetta.  Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan kouluratkaisun toteuttaminen Imatran eteläisen koulukeskuksen alueelle.  Asemakaavan muutoksen suunnittelun lähtökohdat, selvitys alueesta, muutoksen kuvaus ja vaikutukset sekä toteutus on esitetty asemakaava- selostuksessa.  Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä 4.3.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 4.5.2018 lukien.  Asemakaavan luonnosaineisto löytyy kokonaisuudessaan Imatran kaupungin nettisivuilta hakusanalla kaava 1088.  Kaavamuutosalueen luonnosvaiheen asiaa on käsitelty alueen vanhempaintoimikunnissa (lausunnot) sekä opettajien kanssa (lausunto). Lausunnoissa yhteisenä huolena nousee esille huoli liikennejärjestelyistä. Erityisesti huolta kannetaan Sulkukujan turvallisuudesta.    Oheismateriaali  
1. 1088 asemakaavaselostus 2. 1088 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. 1088_KAAVALUONNOSKARTIA 4. 1088_Poistuva kaava 5. ISK vanhempaintoimikunnan lausunto 6. Opettajien lausunto 7· Alakoulun vanhempaintoimikunnan lausunto 8. Yläkoulun vanhempaintoimikunnan lausunto g. Itä-Suomen koulun oppilaskunnan lausunto kaavamuutokseen 1088  Hyvinvointijohtajan  päätösesitys:  Hyvinvointilautakunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: Kaavaluonnos täyttää hyvin koulurakennusten tarpeet ja se mahdollistaa riittävien opetustilojen rakentamisen nykyisen Kosken 



koulun paikalle. Erityistä huoltajatkovalmistelussa on kiinnitettävä liikennejärjestelyihin. On tärkeää, että lopullinen kaava mahdollistaa Sulkukujan osan säilyttämisen lopullisessa kaavassa kevyen liikenteen väylänä tai erillisen kevyenliikenteen väylän rakentamisen Sulkukujan viereen.  Hyvinvointijohtajan kokouksessa täydentämä päätösehdotus:  Hyvinvointilautakunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: Kaavaluonnos täyttää hyvin koulurakennusten tarpeet ja se mahdollistaa riittävien opetustilojen rakentamisen nykyisen Kosken koulun paikalle. Erityistä huoltajatkovalmistelussa on kiinnitettävä liikennejärjestelyihin. On tärkeää, että lopullinen kaava mahdollistaa Sulkukujan osan säilyttämisen lopullisessa kaavassa kevyen liikenteen väylänä tai erillisen kevyenliikenteen väylän rakentamisen Sulkukujan viereen.  Hyvinvointilautakunta käsittelee kaavan yksityiskohtaisempaa suunnitelmaa ennen kaavan lopullista hyväksymistä.  Päätös: Hyväksyttiin hyvinvointijohtajan täydennetty päätösesitys. 



 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 1088, kaupunginosa 12.Imatrankoski  IMR/750/10.02.03.00/2018  Valmistelija: Ihalainen Ritva  Rakennusvalvontajaostolta on pyydettymaankäyttö-ja rakennus- asetuksen  § 28 mukaista lausuntoa otsikkoasiassa.  Kaavamuutosalue käsittää Kosken koulun ja Kosken lyseon alueen, sekä viereisen pysäköintialueen, yhdyskuntateknistä huoltoaluetta, lähi- virkistysaluetta ja katualuetta.  Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan kouluratkaisun toteuttaminen Imatran eteläisen koulukeskuksen alueelle.  Asemakaavan muutoksen suunnittelun lähtökohdat, selvitys alueesta, muutoksen kuvaus ja vaikutukset sekä toteutus on esitetty asemakaava- selostuksessa.  Lähivirkistysalueelle (VL) on merkitty 3 eri rakennusalaa ja niille sallittavat kerrosalat, mitkä vastaavat alueella sijaitsevien asuin- rakennusten kerrosaloja. Kaavamerkinnällä tulisi osoittaa alueelle sallittavan rakennuksen käyttötarkoitus. Yleismääräyksissä on maininta, että VL-alueella sijaitsevien rakennusten mahdolliset rakennushistorialliset arvot tulee selvittää ennen muutostöiden aloitusta. Asemakaavassa ei oteta kantaa rakennusten säilyttämiseen eikä käyttötarkoitukseen. Kaavamerkintää ja asemakaavamääräystä tulee tarkentaa, minkälaista rakentamista kyseisille rakennusaloille sallitaan.  Asemakaavan luonnosaineisto löytyy Imatran kaupungin nettisivuilta hakusanalla kaava 1088.  Oheismateriaali 
1. 1088_Poistuva kaava 2. 1088 asemakaavaselostus 3. 1088 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4·  1088_KAAVALUONNOSKARTIA  Rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:  Asemakaavakartan kaavamerkintää ja asemakaavamääräystä lähi- virkistysalueella (VL) tulee tarkentaa sille sallittavien rakennusten osalta huomioiden talousrakennukset. Muilta osin rakennusvalvonta- jaosto puoltaa asemakaavan muutosluonnosta 1088, kaupunginosa 12. Imatrankoski, huomautuksitta.  Päätös: Hyväksyttiin. 



 Lausunto Asemakaavamuutoksen luonnoksesta 1088, Imatrankoski 12  IMR/750/10.02.03.00/2018  Valmistelija: Wikström Anna-Maija  Imatran kaupungin kaavoitus pyytää Imatran seudun ympäristöviran- omaisen lausuntoa Asemakaavamuutoksen luonnoksesta 1088, kaupunginosa 12 Imatrankoski, korttelit 68 ja 132ja pysäköinti- lähivirkistys- sekä katualuetta.  Kaavamuutosalue käsittää Kosken koulun ja Kosken lyseon alueen, sekä viereisen pysäköintialueen, yhdyskuntateknistä huoltoaluetta, lähivirkistysaluetta ja katualuetta.  Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan kouluratkaisun toteuttaminen Imatran eteläisen koulukeskuksen alueelle.  Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä 4.3.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 4.5.2018 lukien.  Luonnonympäristö Alue sijaitsee ensimmäisen Salpausselän eteläpuolella, Vuoksen länsirannalla. Imatrankosken ja Tainionkosken voimalaitosten rakentaminen on muuttanut 1920-luvulla Vuoksen vedenkorkeutta ja virtausta. Vuoksen uomaa on ruopattu 1950-luvulla. Kaavamuutosalue ei sijaitse pohjavesialueella. Kaavamuutosalue sijoittuu eteläboreaaliselle  kasvillisuusvyöhykkeelle ja kuuluu kasvimaantieteellisessä  aluejaossa Järvi-Suomeen. Vuoksen savikkoisilla rantamailla  esiintyy paikoin rehevää lehtokasvillisuutta niin sanotun Vuoksen lehtokeskuksen alueella. Alue on pääosin rakennettua ympäristöä ja siten ihmisen vaikutuksen alaista. Alueen itä- ja pohjoisosan puistometsän valtapuina ovat koivut ja männyt. Muita pienempiä puukasveja ovat pihlaja, haapa, harmaaleppä ja raita.  T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen selvitti touko-heinäkuussa 2018 Kosken koulun ympäristön luontoarvoja Imatran kaupungin toimeksiannosta. Putkilokasvien esiintymistä selvitettiin kolmella käynnillä 23.6., 2.7. ja 4·7· Liito-oravan esiintymistä selvitettiin 13.5.ja 22.5. sekä täydentävästi kasvillisuusselvityksen  yhteydessä.  Lepakoiden ensimmäinen  detektorikartoitus  tehtiin  2.-3.6.  Pesimälinnustoa tarkkailtiin  muiden eliöryhmien  selvittämisen yhteydessä. Putkilokasviselvityksessä  ei havaittu uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia lajeja. Alueellisesti uhanalainen  (RT) kyläkellukka esiintyy useilla kasvupaikoilla  eri puolilla selvitysaluetta. Muista huomion- arvoisista kasvilajeista  havaittiin  useita  rauhoitetun  lehtoneidonvaipan kasvupaikkoja, laaja lehtomaitikan  esiintymäja yksi laajahko valko- piipon kasvusta. Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulailla  (29 §) suojeltavia luontotyyppejä ja vesilaissa  (2.luku 11 §, 3.luku 2 §) tarkoitettuja  maankäytössä  huomioitavia  luontokohteita. Selvitysalueella on useita lehtolaikkuja, joita ei voida pitää luonnontilaisina  (mahdollisia  metsälain  10 § tarkoitettuja  erityisen 



tärkeitä elinympäristöjä tai vaihtoehtoisesti muita huomionarvoisia luontokohteita).  Liito-oravaselvityksessä  löydettiin asuttu lisääntymis- ja levähdyspaikka selvitysalueen länsireunalta. Tämän lisäksi papanoita löydettiin  14 puun juurelta  selvitysalueen länsi- ja lounaisosassa. Selvitysalueen pohjois- osan maankäyttösuunnitelmat   eivät vaaranna lisääntymis- ja levähdyspaikan  säilymistä.  Lepakkoselvityksen ensimmäisellä kartoituskerralla 2.-3.6. tehtiin 30 pohjanlepakkohavaintoa 19 havaintopaikalla eri puolilla selvitysaluetta. Tähän astisten havaintojen perusteella selvitysalueella on ainakin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeiden mukaisia III luokan lepakkoalueita (muu lepakoiden käyttämä alue). Luokan III lepakkoalueella ei ole luonnonsuojelulain suojaa, mutta se voidaan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioida maankäytön suunnittelussa, esimerkiksi lepakoiden käyttämiä metsä-alueita, vanhoja puita ja kolopuita säästämällä.  Selvitysalueella on monin paikoin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan valkoselkätikan ruokailupaikoiksi soveltuvaa harmaalepän, koivun ja raidan muodostamaa lahopuustoa. (lähde; Imatran Kosken koulun luontoselvitys 2018, väliraportti, ympäristötutkimus Karri Kuitunen)  Asemakaavan luonnosaineisto on oheismateriaalina ja löytyy myös Imatran kaupungin nettisivuilta osoitteesta: https: // www.imatra.fi/asuminen-ja- ymp%C3%A4rist%C3%B6 /kaavoitus / asemakaavat / vireill%C3%A4- olevat-ja-luonnoskaavat  /kaupunginosa-12  Oheismateriaali 
1.  1088_KAAVALUONNOSKARTTA 2. 1088  asemakaavaselostus  Vs. ympäristöjohtajan päätösesitys:  Imatran seudun ympäristölautakunta esittää luonnosvaiheen lausuntonaan Asemakaavan muutoksesta 1088, kaupunginosa 12 Imatrankoski, korttelit 68, 132ja pysäköinti-, lähivirkistys-sekä katualue seuraavaa: Virkistysalueeksi merkityllä alueella on arvokasta Vuoksen lehto- keskukseen kuuluvaa luonnonympäristöä, joka  on ns. Laatokan lehtokeskuksen  Suomen puoleisia  reuna-alueita. Alueella esiintyy liito-oravaa ja lepakoita sekä linnuista mm. satakieli on pesinyt alueella. Kasveista siellä esiintyy mm. rauhoitettu lehtoneidon- vaippa sekä muita merkittäviä lehtolajeja. Kyseistä virkistysaluetta käytettäessä ja hoidettaessa tulee huomioida se arvokkaana luontokohteena. Siten sitä voidaan käyttää myös opetus- kohteena. Alueen puustoa tai pensaita käsiteltäessä tulee hakea maisematyölupa. Alueelle tulee aina jättää liito-oravalle ja valkoselkätikalle sopivat ruokailu- ja pesäpuut ja  lepakoiden pesäpuut, linnustolle riittävästi suojapensaikkoa sekä rauhoitettujen ja muiden merkittävien kasvilajien säilymisestä tulee huolehtia. Nämä edellä mainitut asiat voidaan huomioida ja yhteen sovittaa muun virkistyskäytön tarpeiden kanssa. 



Päätös: Hyväksyttiin. 



«a iMATRA 3.9.2018 
       Kaupunkisuunnittelu,   kaavoitus        Lausunto Kosken koulun alueen asemakaavaluonnokseen    Vammaisneuvosto toteaa lausuntonaan, että alueen kaavoituksessa, suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:  vammaisten tarpeet ja esteettömyys saattoliikenteen turvallisuudesta huolehditaan ja jättöaluetta varataan myös koulun pihalle katukivetysten reunat ovat matalat katutilan leveys olisi määritettäväjo kaavassajatkuvuuden turvaamiseksi, kun suunnittelijat eri vaiheissa voivat vaihtua tarvitaan selkeät liikennöintiohjeet.  Lisäksi vammaisneuvosto haluaa tuoda esille vammaisten näkökulmasta koulun rakentamisessa huomioon otettavia asioita:  rakentamisen suunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen moninainen käyttö kuulovammaisia varten tulee tiloissa olla induktiosilmukat tilojen väritys ja riittävät värien kontrastit helpottavat mm. portaiden huomaamista.     IMATRAN  KAUPUNKI Vammaisneuvosto   Heikki Luukkanen puheenjohtaja                  IMATRAN KAUPUNKI • CITY OF IMATRA Vir astokatu 2, Fl-55100 Imatra· •358 20 617111 · kirjaamo@imatra.fi • imatra.fi 



IMATRA   30.8.2018       
Kaupunkisuunnittelu,   kaavoitus       Lausunto Kosken koulun alueen asemakaavaluonnokseen  Kosken koulun alueen asemakaavaluonnoksen esittelyn ja käydyn keskustelun pohjalta vanhusneuvosto päätti yksimielisesti kannattaa asemakaavaluonnoksen hyväksymistä.   IMATRAN  KAUPUNKI Vanhusneuvosto   Jerena Juutilainen puheenjohtaja                                            IMATRAN  KAUPUNKI • CITY OF IMATRA Virastokatu 2, Fl-55100 Imatra· •358 20 617111 • kirjaamo@ imatra.fi ·imatra.fi 



Vanhenpaintoinikunnan kokous 22.08.2018 Kosken yläkoulu klo 19.30-20.25                 1. Kaavamuutoksen koodi on 1088. 
Kaavamuutos vaikuttaa hyvältä. 
Vanhempaintoimikunta  on huolissaan liikennejärjestelyjen toteutuksesta. Toivomme että tutkitte 
asiaa tarkkaan tältä osin. 
Oppilas määrät ja tätä kautta myös liikenteen määrät tulevat tulevaisuudessa kasvamaan. 
Liikenneyhteydet on tutkittava erityisen tarkkaan. Huomioitavat lasten suuri lukumäärä ja sen 
mukana lisääntyvä liikenne (jättöliikenne). Toivomme, että suunnittelussa otetaan huomioon lasten 
ja liikenteen riittävän turvallinen ja sujuva reititys. Myös ympäristösuunnitteluun  toivottaa 
lapsiystävällinen näkökannan huomioonottamista. 



Kaavaselostuksessa  sanotaan seuraavaa: "Liikennevaikutukset Toteutuessaan  kaava  voi  lisätä  liikennettä  Kanavakadulla  ja  Vuoksentiellä lisääntyvän oppilasmäärän  myötä.  Vuoksentiellä  on  hyvä  välityskyky  ja  kaavassa  osoitetaan  uusi lenkkimäinen  katuyhteys  Sulkukujalta  Vuoksentielle. Kaavalla   on   vaikutusta kevytliikenteeseen oppilasmäärän kasvamisen myötä.  Alueella  olemassa  olevat  kevyen liikenteen  verkostot  säilyvät  ennallaan. "     Kommentti  Jos koulun oppilasalueen kevyen liikenteen reittejä ei ole aikaisemmin selvitetty ja  suunniteltu niihin parannuksia, tulisi tämän kaavoituksen yhteydessä tarkistaa  koulun saavuttavuus muutoinkin kun Imatrankosken suunnalta tai henkilöautokuljetusta käytettäessä. Tämä liittyy erityisesti itäisten kaupunginosien kuten Rajapatsaalta tulevien koululaisten liikkumiseen. Kyseinen liikenneverkkotarkastelu kattaisi huomattavasti laajemman alueen kuin varsinaisen kaavamuutosalueen.     Kaavassa todetaan, etteivät kevyenliikenteen väylät ja ajoväylät saa risteytyä. Joten vanhempaintoimikunta  esittää, että yleisten rakennusten korttelialueen ja lähivirkistysalueen väliin Kanavakadulta lähtien  rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä viemään isot oppilaat kouluunsa. Koulun huoltoliikenne, jäte ja keittiön tavarantuojat ohjataan käyttämään nykyistä Sulkukujaa.     Käytännön ehdotuksia kaavaan:  Nykyiselläänjättöpaikka  on monella tapaa ongelmallinen ja liian ruuhkainen. Kaavan eteläpää eli Lyseo olisi pieniä oppilaita (0-3 luokat) varten. Kanavakadun varteen tulisi omat merkityt paikat takseille, sekä osa henkilökunnan parkkipaikoista nykyisten parakkien tilalle. Kanavakatu pidettäisiin edelleen nykyisellä tavalla yksisuuntaisena. Pohjoispääty suunniteltaisiin isojen oppilaiden piha-alue sisältäen katukoris-, frisbee-golf- ja perinteisen yleisurheilukentän hiekkakeskustoineen hyppyratoineen kaikkineen. Pohjoiseen sijoittuisivat myös kaavassa suunniteltu yksisuuntainen uusi lenkki, johon ajosuunta olisi pohjoisesta etelään. Erityisesti sisään menoon tulee kiinnittää huomiota, koska nykyään se on aikamoisessa montussa. Lenkkiin tulisi oppilaiden jättöpaikat, sekä kulku mopoparkkiin ja henkilökunnan autopaikka-alueille. Sekä siis koulun tarvitsema huoltoliikenne.  Kaavan pohjoispäätyyn tulee rakentaa alikulkutunneli Vuoksentien ja raiteiden ali Makasiininraitille. Tunneli palvelee kaupungin itäpuolelta tulevien lasten liikkumista. Raiteen itäpuolellahan on vasta rakennettu asfaltoitu kevyenliikenteen väylä. Tunnelihan on aikaisemmin sijainnut juuri näillä kohdin. Tunneli veisi talviliikunnan hiihtäjät suoraan tunneliha Ollinmajan syöttöladulle. Pumppuaseman allas on aidattava .. Tämä tunneli palvelisi myös erityisesti Imatran Ajojen katselijoita, jotka kätevästi pääsisivät Makasiininkujan tai Miikinpolun kautta Pietarintien suoralle katsomaan kilpailuja. 



Imatrankosken kenttä on pilattu yleisurheilua varten levittämällä sepeli kentälle. Koulu tarvitsee oppimistavoitteiden  täyttämiseksi tavallisen yleisurheilukentän  keskellä olevine hiekkakenttineen. Kenttä palvelee lähiliikuntapaikka myös lähiseudun asukkaita. On nurinkurista ilmastonsuojelun ja suomalaisten jatkuvan  lisääntyvän painon tietäen, että lapsia ruettaisiin rahtaamaan bussilla Ukonniemeen.  Talvella jään jäädyttäminen  sepelin päälle kestää liian pitkään mikä lyhentää jääurheilu kautta. Lisäksi kaukalon ympärille kunnollista jäätä ei edes saatu viime talvena. Sepelin päälle jään tekeminen vaatii myös liikaa vettä.  3.9.2018  Kosken  alakoulunvanhempaintoimikunta 



IMATRA LAUSUNTO 1(1) 
   Kosken koulukesk uksen opettaj ainkokous 3.9. klo 14.15, Kosken koulu  

Läsnä: Ovaska Johanna, pj Korhonen Mika, sihteeri Marko Kastensalo Eeva Multisilta Hanna Niskanen Paula Heikkinen Jari Wilska Jaana Valtoaho Sari Vesala Mirja  Lindholm Outi Tiainen 

 Heli Järvi-Karjalainen Marjatta Koskensalo Kristiina Pakkanen Johanna Siponen Jari Hulkkonen Satu Leskinen A lli Laitinen Markku Ranta Helena Rautio 
  

Ase makaava n muutos 1088 kaupunginosa 12 Imatrankoski  
1. Oppilaiden jättöliikenne tulee saada sujuvaks i Pienten oppilaidenjättö olisi paras järj estää Kanavakad ulle ja isompien 3.-9. Sulkukujan puolelta.  
2. Selkeä erillinen pyörätie Sulkukujan v iereen, niin että autot j a pyörät eivät kuUesamaa reittiä. Tämä helpottaisi myös kaikkia kuntalaisia, koska V uoksen lenkki on suosittu ulkoilureitti.  3. Koulun oma kiv ituhkakenttä (purettava n koulun takana) pienenee kaavamuutoksessa. Tämän vuoksi tulee varsinainen urheilukenttä  ehdottomasti  kunnostaa yleisurheilua  varten  sekä mietittävä kentän muukin monipuolinen liikuntakäyttö lähiliikuntapaikkana (kaukalo yms.)  4. On tärkeää. että rakennetaan mahdollisimman monipuoliset vä lituntialueet rakentaminen ottaen huomioon eri- ikäiset oppilaat ja liikuntamahdollisuudet  5  Koulun ja Vuoksentien vä linen v iheralue voitaisiin ainakin osin laajentaa vä lituntialueeksi, jotta oppilailla on riittävästi  tilaa  välitunneilla.  6. Bussipysäk ki on sijoitettava riittävänlähelle koulua. esimerkiksi Kanavakadulle. Kuitenkin niin, että bussilla pääsee sillan itäpuolelle myös Meltolan suunnasta.    Muistion kirjasivat: Mika Korhonen Johanna Ovaska                           IMATRAN KA UPUNKI·CITY OF IMAT RA V irastokatu 2, Fl-55100  Imatra  ·•358 20 617 111 ·kirj aamo@imatra.fi • imatra.fi 



Itä-Suomen koulu 
Vanhempaintoimikunta 

     Imatran kaupunki 
Hyvinvointilautakunta 

  Lausunto asemakaavan muutokseen 1088 
kaupunginosa 12 Imatrankoski 

  Itä-Suomen koulun vanhempaintoimikunta on kokouksessaan 6.9.2018 tutustunut 
yllämainittuun asemakaavan luonnosaineistoon.  Vanhempaintoimikunta pitää tärkeänä, 
että asemakaavamuutoksessa otetaan huomioon seuraavat asiat:  1. Riittävät parkkipaikat 

parkkipaikat mitoitetaan riittävän suuriksi huomioiden koulukeskuksen henkilökunta 
sekä oppilaat {polkupyörät, mopot, autot}. 

2. Pienten oppilaiden {0-21k} jättöpaikat 
Pienten oppilaiden jättöpaikat tulee sijaita sekä Lyseon, että uudisrakennuksen 
välittömässä  läheisyydessä 

3. Turvallinen saatteliikenne isommille oppilaille 
4. Tilausajoneuvojen   pysäköinti  { koulutaksien ja   bussien  odotuspaikka} 
5. Liikennejärjestelyt 

Tarvitaan kevyenliikenteenväylä Sulkukujan viereen erilleen ajoradasta 
6. Ulkoliikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat 

Välituntiliikuntaan  riittävästi tilaa eri-ikäisille oppilaille 
Kun koulun yhteyteen tehdään kenttä erilaisia toimintoja varten, palvelee se myös 
alueen lähiliikuntapaikkana 
Imatrankosken urheilukentän kehittäminen nykyaikaiseksi liikuntapaikaksi 

7. Viheralueiden kehittäminen niin, että se virkistyksen lisäksi palvelee myös opetuksellisia 
arvoja    Imatralla 6.9.2018 Itä-suomen vanhempaintoimikunnan puolesta 

Erja Strömberg, puheenjohtaja 



FINGRID LAUSUNTO 1 (1) 
  30.8.2018   Imatran kaupunki Kaavoitus Julia Virkkala julia.virkkala@imatra.fi     Lausuntopyyntö 27.7.2018  Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos 1088 Kosken koulun alue  Kiitämme yhteydenotosta ja lausumme seuraavaa:  Asemakaava-alueella  ei ole Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Fingridillä ei ole siten tarvetta ottaa kantaa asemakaavan sisältöön .  Muiden kuin Fingridin omistamien voimajehtojen  osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voimajehtojen omistajalta .  Kaavoitusasioita Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.  Yleis - ja asemakaavat , joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja, pyydämme  lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@fingrid .fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, 00101 HELSINKI 

Ystävällisin terveisin 
Fingrid Oyj Maankäyttö ja ympäristö      Mika Penttilä projektipäällikkö 

                    
Fingrid Oyj  Katuosoite Läkkisepäntie  21 

  Postiosoite PL 530 

  Puhelin Faksi Y-tunnus 1072894-3, ALV rek. etunimi .sukunimi@fingrid .fi 00620 Helsinki 00101 Helsinki 030 395 5000 030 395 5196 www.fingrid.fi 



  
 Lausunto 1 (1)     

Erkki Luukkonen 31.5.2018    Imatran kaupunki Kaavoitus Virastokatu 2 55100 IMATRA         ASEMAKAAVAN  MUUTOS 1088  KAUPUNGINOSA 12   Lausuntona asemakaavaan ja asemakaavan muutosta  1088 koskien lausumme seuraa vaa: 
 Kaavamuutosalue sijaitsee välittömästi maapato 2:n (Imatran itäinen maapato) vie- ressä. Mikäli kaavoituksenjälkeen maapadon läheisyydessä tehdään maansiirto tai muita patoon vaikuttavia töitä, on siitä neuvoteltava padon omistajan kanssa. Muutoin meillä ei ole kaavamuutokseen huomauttamista. 
 Olemme tarvittaessa valmiit antamaan lisätietoja. Yhteyshenkilönämme toimii allekir- joittanut puh. 050 504 2727, sähköpostiosoite: erkki.luukkonen@fortum.com.   Fortum Power and Heat Oy Generation Hydro 
 Asset Manager Vuoksi     Erkki Luukkonen              Pawer Postiosoita Käyntiosoite Puhelin/Faksi V-tunnus 0109160-2 ALV-NRO FI01091602 Kotipaikka Espoo Fortum Powar and Heat Oy Hietaniementie 7 91430 LEPPINtEMI Hietaniementie 7 Lappiniemi Puhelin 010 45 48111 

Telefaksi 010 45 48343  www.fortumfi ©Fortum 2014 



                                                                       LAUSUNTO 1 (1) 

 30.7.2018   
Imatran kaupunki, 
kirjaamo 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 
kirjaamo@imatra.fi 
Lausuntopyyntönne  27.7.2018 
Asemakaava muutos Kaupunginosa 12 lmatrankoski, kaava 1088  Elisa Oyj ilmoittaa lausuntonaan, että Elisa Oyj:n omistamia kaapeleita ja suojaputkia sijaitsee hankealueella. Nämä kaapelit ja suoja putket, niiden siirrot ja siirrosta aiheutuvat kustannukset tulee huomioida rakennustöitä suunniteltaessa ja toteuttaessa . Mahdollisista laitesiirroista tulee ilmoittaa minimissään 3 kuukautta etukäteen .   (;lf;#a;-tr&-fat M 

Toni Martiskainen   Lisätietoja Toni Martiskainen, +358 50 5062 025 toni .martiskainen@elisa.fi   Liite: 1 kpllaitekartta A3 1 kpllaitekartta A4                                     For lnternal Use Only 



Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 

LAUSUNTO KASEL Y/611/2018 

Imatran kaupunki 

Kaavoitus 

Virastokatu 2 

55110 Imatra 

Lausuntopwntö 8.11.2018 

11.12.2018 

Asemakaavan muotosehdotus 1088, 12 lmatrankoski, korttelit 68 ja 132 

Kaakkois-Suomen EL V-keskuksen lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan 

kouluratkaisun toteuttaminen Imatran eteläisen koulukeskuksen alueelle. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunut kaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta (8.6.2018) sekä asemakaavaluonnoksesta 

(5.9.2018). Lausunnoissa totetut asiat on osin otettu huomioon 

kaavaehdotusta laadittaessa. Erityisesti vaikutustenarvioinnissa on 

kuitenkin vielä puutteita. Myös osallistamisessa on parannettavaa. 

Osallistaminen 

MRL 1 §:ssä todetaan lain tavoitteet. Momentissa 2 todetaan: 

Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden 

valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen 

monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua 

kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua 

mielipiteensä asiasta. Kaikilla osallisilla on oikeus saada tietoa kaavan 

valmistelusta ja osallistua siihen. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen 

maanomistajat ja asukkaat sekä ne, joiden oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa. Siis pääasiassa imatralaiset. Osallisia ovat toki 

myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus koskee. 

Laki velvoittaa kuntaa huolehtimaan osallistumisen järjestämisestä ja 

yhteistyöstä eri osapuolten kanssa. Laki painottaa aidon ja avoimen 

vuorovaikutuksen aikaansaamista sekä kaavasuunnitelmien 

ymmärrettävwteen panostamista. Vaikutusten arvioinnilla on tärkeä osa 

siinä, että osalliset voivat realistisesti arvioida eri kaavavaihtoehtojen 

vaikutuksia. 

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
Salpausselänkatu 22 Vaihde 0295 029 000 
PL 1041, 45101 Kouvola www.elv-keskus.fi/kaakkois-suomi 
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MRL 1 §, 6 §:, 62 § 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arviointi perustuu sekä maankäyttö- ja rakennuslain yleiseen 

tavoitteeseen (MRL 1 §) että alueiden käytön suunnittelun tavoitteisiin 

(MRL 5 §). 

MRL 9 §:ssä säädetään yleisluontoisesti, että suunnitelman ja sen 

vaihtoehtojen ympäristövaikutukset tulee arvioida kaavaa laadittaessa ja 

että kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan 

suunnitteluun. Kaavan vaikutusten arvioinnin yhtenä tarkoituksena on 

osoittaa, että kaava täyttää sille asetetut sisältövaatimukset (MRL 54 §). 

MRL 1 §, MRL 5 §, MRL 9 §, MRL 54§ 

Luontoarvot 

Luonnonarvot on otettu kaavassa riittävästi huomioon, mutta vaikutusten 

arviointi on edelleen luontoarvojen osalta puutteellinen. Luontoselvityksen 

perusteella kaava-alueella on liito-oravan elinympäristöä ja lepakoiden 

tärkeää ruokailualuetta ja siirtymäreittejä sekä harvinaista kasvilajistoa. 

Vaikutusten arvioinnista ei käy ilmi miten kaavamuutos voi vaikuttaa 

luontoarvojen säilymiseen. 

MRL 5 §, MRL 54 §, LSL 39 § ja 49 §, luontodirektiivi (92/43/ETY) liite 

IV(a) 

Rakennusperintö 

Asemakaavamuutokseen liittyvässä rakennushistoria selvityksessä on 

todettu Kosken koulun kolmen vanhimman osan muodostavan ainakin 

maakunnallista merkitystä omaavan koulukokonaisuuden. 

Kosken koulun kolme vanhinta osaa muodostavat 

noin 50 vuoden aikana rakentuneen 

kerroksel/isen ja arkkitehtonisesti harmonisen 

kou/ukokonaisuuden, jolla on ainakin maakunnallisesti 

merkitystä. Hotellin muuttaminen kouluksi 

1920-luvulla lisää kohteen kiinnostavuutta ja juutuneisuutta 

Imatran matkailun historiaan. Hotelli oli 

valmistuttuaan yksi merkittävimmistä /iikerakennuksista 

Imatralla, jonka arkkitehtuuri on laadukasta. 

Eri vaiheiden ominaispiirteet ovat säilyneet 

hyvin ja kunkin omaa luonnetta tulisi jatkossakin 

vaalia. Rakennusteknisesti hotellirakennus on 

varhainen esimerkki betonirakenteiden laajamittaisesta 

käytöstä talonrakentamisessa Suomessa, 

mikä on historiallinen arvo. Koulukokonaisuudella 

on Kanavakadun puo/eisine pihoineen maisemaa 

luovaa merkitystä. Ensin hotellina ja sittemmin 



julkisena instituutiona toimineen rakennuksen rooli 

Kanavakadun miljöössä on hierarkisesti tärkeä. 

Koulun paikallishistoriallinen merkitys, lähes sata 

vuotta samassa paikassa toimineena instituutiona, 

on suuri. 
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Kaavaselostuksessa on virheellisesti mainittu, että rakennuksella on vain 

paikallista arvoa. Tällä lienee viitattu em. lainauksen viimeiseeen 

virkkeeseen. Siinä todetaan koulun arvo osana paikallishistoriaa, 

varsinaisen arvotuksen ollessa lainauksen alussa. 

Kaavatyössä on nyt tutkittu rakennushistoriallisia arvoja ja kolmen 

vanhimman osan on todettu muodostavan ainakin maakunnallisesti 

merkittävän kokonaisuuden. Jotta asemakaavan sisältövaatimukset 

täyttyisivät, tulee kaavaselostuksessa selvittää enemmän syytä, miksi 

rakennushistoriaselvitys on jätetty huomioimatta ja mahdollistettu koulun 

1930- ja -50 lukujen osien purkaminen. Selostuksessa on viitattu 

sisäilmaongelmiin. Kaavaratkaisu perustunee päätelmään, että 

uudemman koulurakennuksen osittainenkin suojelu on taloudellisesti liian 

suuri taakka kaupungille (MRL 54.3 §). Arvioinnin pohjaksi tarvittaisiin 

selvitys mitä rakennuksen ylläpito käyttökelpoisena edellyttäisi 

rakennusteknisesti ja taloudellisesti. 

Kaavaselostuksessa tulee selkeästi olla todettu miksi on päädytty 

lähtökohtaisesti purkamisen mahdollistavaan ratkaisuun. Asiaa on sivuttu 

vaikutusten arvioinnissa viittaamalla uudemman koulurakennuksen 

sisäilmaongelmiin. Liitteenä 1 olevassa EL V-keskuksen asiasta 

luonnosvaiheessa antaman lausunnon vastineessa todetaan, että selvitys 

rakennuksen kunnosta on toimitettu EL V-keskuksen käyttöön. Samassa 

liitteessä todetaan edelleen, että kysyttäessä selvitys on saatavissa 

luettavaksi Mitra Imatran rakennuttaja Oy:n toimistolta. Sisäilmaongelman 

laajuudesta tai vakavuudesta ei ole tehty avoimeen analyysiin perustuvia 

päätelmiä. Nähtävillä olleen aineiston perusteella ei ole osallisten 

arvioitavissa mitä rakennusten säilyttäminen edellyttää. 

Kaakkois-Suomen EL V-keskus lisäksi viittaa kaavaluonnoksesta 

antamaansa lausuntoon, jossa on todettu enemmän rakennusperinnön 

huomioimisesta kaavassa. 

MRL 6 §, 9 §, 54 § ja 62 § 

Palautteen vaikutukset 

Asemakaavaan luonnosvaiheessa annettu palaute ja lausunnot on koottu 

erilliseen liitteeseen. Palautteen perusteella kaavaan tehdyt muutokset 

olisi hyvä selostaa kaavaselostuksessa lyhyesti. 

Yhteenveto 

Kaakkois-Suomen El V-keskuksen näkemyksen mukaan kaava on 

vaikutusten arvioinnin osalta vailinainen. Asemakaavan 



Tiedoksi 

sisältövaatimukset eivät täyty johtuen puutteellisesta vaikutusten 

arvioinnista ja vaihtoehtojen tarkastelusta. 

Alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola 

Arkkitehti 

Rakennustutkija Sini Saarilahti, Etelä-Karjalan museo 

Ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström, Imatran seudun 

ympäristötoimi 

Rakennustarkastaja Ritva Ihalainen, Imatra 

Aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, Etelä-Karjalan liitto 
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lausunto KAIEL Y/591/2017 

21.11.2018 
Imatran kaupunki Kaavoitus julia.virkkala@imatra.fi kirjaamo@imatra.fi 

Kaavoituksen ehdotusvaiheen lausuntopyyntö 8.11.2018 

Asemakaavan muutos 1088, kaupunginosa 12, Imatran koski, Imatra 
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että 
patoturvallisuus on huomioitu hyvin asemakaavan 
muutosehdotuksessa. 
Patoturvallisuudesta on kerrottu asemakaavan muutoksen 
selostuksessa ja patoturvallisuus on huomioitu kaavaehdotuskartan 
yleismääräyksissä. Lisäksi kaavanlaatija kertoo vastineessaan 
(asemakaavan muutoksen selostus, liite 1 ), että Imatran kosken 
voimalaitoksen patoon kuuluvan maapato 2:n tarkka sijainti on 
tarkistettu eikä maapadon alueelle ole kaavassa osoitettu rakentamista 
tai maanmuokkaustöitä edellyttäviä toimenpiteitä. 

Yksikön päällikkö Timo Regina 

Johtava vesitalousasiantuntija Mikko Sulkakoski 
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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1088, kaupunginosa 12. Imatra

IMR/750/10.02.03.00/2018

Valmistelija: Valtasola Harri

Hyvinvointilautakunnalta on pyydetty maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen § 28 mukaista lausuntoa otsikkoasiassa.

Kaavamuutosalue käsittää Kosken koulun ja Kosken lyseon alueen, sekä 
viereisen pysäköintialueen, yhdyskuntateknistä huoltoaluetta, lähi-
virkistysaluetta ja katualuetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan kouluratkaisun 
toteuttaminen Imatran eteläisen koulukeskuksen alueelle.

Asemakaavan muutoksen suunnittelun lähtökohdat, selvitys alueesta, 
muutoksen kuvaus ja vaikutukset sekä toteutus on esitetty asemakaava-
selostuksessa.

Luonnosvaiheessa esitetyt huomautukset on otettu huomioon.

Asemakaavan ehdotusaineisto löytyy Imatran kaupungin nettisivuilta 
hakusanalla kaava 1088.

Hyvinvointilautakunta käsitteli luonnosvaiheen kaavaehdotusta 
kokouksessaan 18.9.2018 § 73. Lausunnossaan hyvinvointilautakunta 
esitti seuraavaa: 

”Hyvinvointilautakunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kaavaluonnos täyttää hyvin koulurakennusten tarpeet ja se
mahdollistaa riittävien opetustilojen rakentamisen nykyisen Kosken
koulun paikalle. Erityistä huolta jatkovalmistelussa on kiinnitettävä
liikennejärjestelyihin. On tärkeää, että lopullinen kaava mahdollistaa
Sulkukujan osan säilyttämisen lopullisessa kaavassa kevyen liikenteen
väylänä tai erillisen kevyenliikenteen väylän rakentamisen Sulkukujan
viereen.

Hyvinvointilautakunta käsittelee kaavan yksityiskohtaisempaa
suunnitelmaa ennen kaavan lopullista hyväksymistä.”

Kaavaehdotuksessa on Sulkukujan keskivaihe merkitty kevyen 
liikenteen väyläksi. Sulkukujan eteläpäässä, joka on esityksessä nimetty 
Koulukellonkujaksi, kaavaesitys mahdollistaa huoltoliikenteen koulun 
tontille. Sulkukujan pohjoispäässä kaavaesitys mahdollistaa ajon 
Sulkukujaa pitkin koulun tontille ja Imatrankosken kentälle. 
Kaavaesityksessä on luonnosvaiheen tapaan uusi liittymä Sulkukujalta 
Vuoksentielle.

Kaavaesityksessä on otettu huomioon hyvinvointilautakunnan 
luonnosvaiheen esityksestä lausumat asiat.



  Oheismateriaali
1. 1088 Kaavaehdotuskartta
2. 1088 Selostus Ehdotusvaihe
3. 1088_Poistuva kaava

Opetuspalveluiden päällikön päätösesitys:

Hyvinvointilautakunta esittää, että asemakaavan muutosesityksestä 
1088 ei ole huomauttamista.

Lisäksi hyvinvointilautakunta edellyttää, että koulukeskuksen 
liikennesuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota sekä jättö- että 
huoltoliikenteen turvallisuuteen.

Päätös: Hyväksyttiin.



Lausunto Asemakaavamuutoksen ehdotuksesta 1088, kaupunginosa 12 
Imatrankoski, Imatra

IMR/750/10.02.03.00/2018

Valmistelija: Wikström Anna-Maija

Imatran kaupungin kaavoitus pyytää 10.12.2018 mennessä Imatran 
seudun ympäristöviranomaisen lausuntoa Asemakaavamuutoksesta 
1088, kaupunginosa 12 Imatrankoski, korttelit 68 ja 132 ja pysäköinti- 
lähivirkistys- sekä katualuetta. 

Kaavamuutosalue käsittää Kosken koulun ja Kosken lyseon alueen, sekä 
viereisen pysäköintialueen, yhdyskuntateknistä huoltoaluetta, lähi-
virkistysaluetta ja katualuetta. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan 
kouluratkaisun toteuttaminen Imatran eteläisen koulukeskuksen 
alueelle. 

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen 
yhteydessä 4.3.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty 
nähtävillä 4.5.2018 lukien.

Luonnosvaiheessa esitetty lausunto on kaavamääräyksissä otettu 
huomioon. Kaavamääräyksissä on huomioitu myös melu- ja radonasiat.

Kaava-aineisto löytyy Imatran kaupungin internetsivuilta hakusanalla 
kaava 1088.

  Oheismateriaali
1. 1088 Selostus Ehdotusvaihe
2. Lausuntopyyntö Imatran seudun ympäristölautakunta kaava 1088
3. 1088 Kaavaehdotuskartta

Vt. ympäristöjohtajan päätösesitys:

Imatran seudun ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa 
lausuntoa Asemakaavamuutoksesta 1088, kaupunginosa 12 
Imatrankoski, Imatra.

Päätös: Hyväksyttiin.



Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1088, kaupunginosa 12. Imatrankoski

IMR/750/10.02.03.00/2018

Valmistelija: Ihalainen Ritva

Rakennusvalvontajaostolta on pyydetty maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen § 28 mukaista lausuntoa otsikkoasiassa.

Kaavamuutosalue käsittää Kosken koulun ja Kosken lyseon alueen, sekä 
viereisen pysäköintialueen, yhdyskuntateknistä huoltoaluetta, lähi-
virkistysaluetta ja katualuetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan kouluratkaisun 
toteuttaminen Imatran eteläisen koulukeskuksen alueelle.

Asemakaavan muutoksen suunnittelun lähtökohdat, selvitys alueesta, 
muutoksen kuvaus ja vaikutukset sekä toteutus on esitetty asemakaava-
selostuksessa.

Luonnosvaiheessa esitetyt huomautukset on otettu huomioon.

Asemakaavan ehdotusaineisto löytyy Imatran kaupungin nettisivuilta 
hakusanalla kaava 1088.

  Oheismateriaali
1. 1088 Selostus Ehdotusvaihe
2. 1088_Poistuva kaava
3. 1088 Kaavaehdotuskartta

Rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:

Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosehdotusta 1088, 
kaupunginosa 12. Imatrankoski , huomautuksitta.

Päätös: Hyväksyttiin.
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