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1. TIIVISTELMÄ 
 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa toimivan kouluratkaisun 
toteuttaminen Imatran kolmannen koulukeskuksen alueelle. Samalla huomioidaan 
alueen kulttuurihistorialliset arvot mahdollisuuksien mukaan.  
 
Asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran kaupungin aloitteesta alkuvuodesta 
2018.  Kaavoitettava kohde kuuluu vuoden 2018 asemakaavahankkeisiin (kaavoi-
tuskatsaus ja –ohjelma 2018, KAKELA 20.2.2018, §9). Kaavamuutosalueen pinta-
ala on noin 5,76 hehtaaria, ja se on kokonaisuudessaan Imatran kaupungin omis-
tuksessa. 

 
2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 

2.1  Alueen yleiskuvaus 
 

Kaavamuutosalue sijaitsee Kanavakadun varrella Imatrankosken kaupunginosassa. 
Muutosalueeseen kuuluu Kosken koulun ja Kosken yhteislyseon alueet, pysäköinti-
alue, erityisaluetta sekä osa Kanavapuiston alueesta. 

 
Imatran kaupunginvaltuusto on päättänyt (KV:n kokous 24.10.2016 § 68), että 
Imatran kouluverkkoa kehitetään kolmen koulukeskuksen mallin mukaisesti. Ko-
konaisuuteen kuuluu pohjoinen Vuoksenniskan koulukeskus, keskimmäinen Man-
sikkalan/Pässiniemen koulukeskus ja eteläinen Kosken koulukeskus. Kosken kou-
lukeskuksen rakennuskokonaisuuteen sijoittuu peruskoulu ja varhaiskasvatus. Pe-
ruskoulun oppilaita on arviolta 670 ja esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikkoja noin 
200. Lisäksi Itä-Suomen koulun oppilaita on esiopetuksen osalta noin 20 ja perus-
koulun osalta noin 160. 
 

Kuva 1. Suunnittelualue viistoilmakuvassa (BlomWEB 2016) 
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Alue on saavutettavuudeltaan hyvä ja sen läheisyydessä sijaitsevat Imatran-
kosken palvelut. Uusi koulukeskus on tarkoitus toteuttaa monitoimitalona, jo-
ka mahdollistaa rakennuskokonaisuuden käytön myös kouluajan ulkopuolella 
mm. liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta. Suunnittelualueen län-
sipuolella sijaitsee Vuoksi, Suunnittelualueelta on Imatrankosken keskustaan 
matkaa alle kilometri. 
 

2.1.1 Rakennettu ympäristö 
 

Suunnittelualueen lähiympäristö on suhteellisen tiiviisti rakennettua kaupun-
kiympäristöä. Suunnittelualue sijaitsee historiallisesti arvokkaan Kanavaka-
dun varrella. Kanavakatu on ainut yhtenäisenä säilynyt betonitie Suomessa; 
sen betonipäällyste on ensimmäisiä Suomen kestopäällystettyjä teitä. Kanava-
katu rakennettiin alun perin vuonna 1800-1900-luvun vaihteessa. Alkujaan 
Kanavakadun varren maisema on ollut puutalovaltaista ja maaseutumaista. 
Kanavakatua on levennetty ja parannettu vuonna 1905, kun tie- ja vesiraken-
nusten ylihallitus päätti rakentaa viertoten Imatralle. 

 

 
Kuva 2. Kanavakatu rakennettiin yhteysreitiksi Imatrankosken ja rautatieaseman välille. 
Kanavakatua on levennetty Valtionhotellin valmistumisen aikaan vuonna 1905. (Topogra-
fiakartta v. 1898, Kansallisarkisto. Lähde; Kosken koulun rakennushistoriallinen selvitys). 
 

Hotelli Turistin (nykyinen Yhteislyseo) 1914 valmistunut uusi rakennus oli 
Kanavakadun ensimmäinen kivirakennus. Kanavakadun linjausta siirrettiin 
1920-luvulla itään Imatran voimalaitoksen yläkanavan rakentamisen takia. 
Betonilla Kanavakatu päällystettiin vuonna 1931 ja yksi Suomen ensimmäisis-
tä betoniteistä on edelleen hyvässä kunnossa. Kanavakadusta on laadittu his-
toriaselvitys (Mobilia 10.12.2014). 

 
Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön rakennuskanta on pääosin 1930-
1950-luvuilla rakentunutta. Suunnittelualueella sijaitsee useita rakennuksia; 
Imatrankosken lyseon rakennus, joka on valmistunut vuonna 1914, Kosken 
koulurakennus, joka on valmistunut vuosina vaiheittain, vanhin osa on val-
mistunut vuonna 1937 ja uusin 2015. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee 
Imatrankosken asemaan liittyneitä puurakennuksia, jotka ovat peräisin vuosil-
ta 1889-1936.  
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Yhteislyseon rakennus valmistui alkujaan Imatran turistihotelliksi ja se muu-
tettiin koulutoimen käyttöön vuonna 1923. Kosken yhteislyseon rakennus on 
rautabetonirunkoinen, rapatulla tiilellä ja maalaamalla vuorattu, osaksi pul-
petti- osaksi aumakattoinen, kaksikerroksinen rakennus, jonka tyylissä on 
kansallisromanttisia ja kertausklassistisia piirteitä.  Rakennuksen on suunni-
tellut arkkitehti Bertel Mohell. Sisällissodan aikaan rakennuksessa oleskeli 
valkoisten esikunta.  
 

 
Kuva 3. Imatran yhteislyseo ja Kosken koulu 1957. Valok. Eino Mäkinen. Imatran kaupun-
ginmuseon kuva-arkisto. 

Kuva 4. Yhteislyseon rakennus heinäkuussa 2018 (JV). 

 
Yhteislyseon rakennuksen julkisivun jäsentely on mielenkiintoinen, jopa hiu-
kan orientalisoiva, venetsialaistyylinen. Itäisen julkisivun ulkoneman päällä 
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on ollut torni. Pääjulkisivun jäsentelyä on luonnehdittu jopa venetsialais-
bysanttilais-maurilaisvaikutteiseksi. Pieniruutuiset ikkunat sekä symmetriasta 
poikkeava tornimainen porrashuone edustivat kansallisromantiikkaa, mutta 
arkkitehtuurissa oli myös kertaustyyleihin liittyviä yksityiskohtia, kuten esi-
merkiksi pilasterit ja koristeaiheet. Yhteislyseon rakennus on suojeltu voimas-
saolevassa asema- ja yleiskaavassa. 
 
Kosken koulua laajennettiin täysiluokkaiseksi vuonna 1925, jolloin päätettiin 
rakentaa lisärakennus samalle tontille vanhan rakennuksen viereen. Raken-
nuksen suunnittelijana toimi Toivo Salervo, joka toimi kouluhallituksen arkki-
tehtina vuosina 1918-1944. Lisärakennus koostui korkeammasta noppamai-
sesta rakennusmassasta sekä sen takana olevasta matalammasta siivestä. Kor-
keassa osassa oli aumakatto ja siivessä loiva pulpettikatto. Rakennus sijaitsi 
lyseon länsipuolella, siten että päämassan pohjoisseinä oli samassa linjassa 
vanhan rakennuksen länsisiiven takaseinän kanssa. Pääsisäänkäynti oli ra-
kennusten välissä. Rakennusten väliin ja uudisrakennuksen eteen muodostui 
tilava piha-alue. 
 

 
Kuva 5. Kosken koulu, Imatran yhteislyseo v. 1965. Valok. Katja Attila. Paul Jyllinvuoren 
kokoelma, Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto. 
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Kuva 6. Kosken koulu heinäkuussa 2018 (JV). 

 
Koulurakennusta on laajennettu vuosina 1956, 2008 ja 2015. Vuoden 1956 li-
särakennus on Toivo Salervon suunnittelema. Laajennus koostuu suorakaiteen 
muotoisesta, etelä-pohjoissuuntaisesta rakennusmassasta sekä olemassa ole-
van siiven korotuksesta. Laajennus sijoitettiin olemassa olevien rakennusten 
väliin ja rakennettiin kiinni 1930-luvulla rakennettuun osaan. Laajennusosan 
ja Lyseon rakennuksen väliin rakennettiin puinen sadekatos.  
 
Koulun 1930-luvulla valmistunut osa edustaa tyylillisesti siirtymävaihetta 
klassisismista modernismiin. 1920-luvun klassisismin piirteitä ovat muun 
muassa sileä, rapattu julkisivu ja ikkunasommitelmien rytmitys. Epäsymmet-
risyys, suorat sisäänkäyntikatokset ja terastirapattujen pintojen käyttö ovat 
moderneja piirteitä. 1950-luvun laajennus toistaa vanhemman osan mittasuh-
teita ja mittakaavaa, ja se on suunniteltu harkiten paikkaan. 
 
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee Imatrankosken aseman toimintaan liit-
tyneitä puurakennuksia, Rakennukset ovat asuinkäytössä. 
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Kuva 7. Vuoksentie 4;ssä sijaitseva, vuonna 1889 valmistunut puurakennus. Rakennus ei ole 
säilyttänyt alkuperäistä ilmettään. Ikkunat on saneerattu arviolta 1980-luvulla. Silmämää-
räisesti rakennus on kohtuullisessa kunnossa. (JV 07/2018). 

 
Kuva 8. Vuoksentie 6;ssä sijaitseva rakennus on valmistunut vuonna 1936. Rakennuksessa 
on säilynyt aikakauden leima. Sisäänkäyntien yhteyteen on asennettu pleksilasit. (JV 
07/2018). 

 
Kuva 9. Sulkukuja 6:ssa sijaitseva ilmeikäs rakennus on valmistunut vuonna 1934. Aikakau-
den leima on hyvin säilynyt tässä klassisismiin vivahtavassa puurakennuksessa. (JV 
07/2018). 
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Kanavakadun varrella on useita historiallisesti arvokkaita rakennuksia. Suun-
nittelualuetta vastapäätä sijaitsevat Imatrankosken vanha postitalo (teletalo) 
ja Uno Ullbergin suunnittelema työväenopiston vanha toimitalo. Imatrankos-
ken kirkko sijaitsee suunnittelualueen lounaispuolella, 
 
Rakennetun ympäristön arvot ja kaupunkikuvallinen merkitys 
 
Suunnittelualue on luokiteltu maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittä-
väksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (ma/km). Suunnittelualueella tai sen 
välittömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä. Suunnittelualue ja koulurakennukset sijaitsevat lähellä 
Imatrankoskea, mutta jäävät valtakunnallisesti merkittävän Imatrankosken 
kulttuuriympäristön (RKY) aluerajauksen ulkopuolelle. 
 
Suunnittelualueella sijaitsevista rakennuksista on teetetty rakennushistorialli-
nen selvitys (Rakennushistoriaselvitys, Kosken koulu, Imatra, Ark-Byroo 
1.6.2018). Rakennushistoriallisessa selvityksessä on käyty läpi suunnittelualu-
eella sijaitsevien rakennusten mahdolliset arvot ja niiden kaupunkikuvallinen 
merkitys. 

 
Tehdyn inventoinnin mukaan Kanavakadun ympäristö edustaa nykytilassaan 
kaupunkikuvallisesti 1950-lukua. Sen identiteettiä määräävät piirteet ovat 
vanha hotelli Turisti kouluksi muutettuna 1930–1950-luvun laajennuksineen, 
1950-luvun kirkko ja 1930-luvun hienostunut pankki. Myös Kosken koulua 
vastapäätä sijaitsevat kaksi kaksikerroksista entistä toimistotaloa muodostavat 
osan sotien välistä kerrostumaa, vaikka kyseisten rakennusten nykyinen ulko-
asu peittää niiden rakentamisajankohdan. Nämä rakennukset ja Kanavakatu 
entistä asemaa ja Imatrankoskea yhdistävänä väylänä, jonka linjaus on muut-
tunut kosken valjastamisen myötä, kertoo Imatran kehityksen kannalta tär-
keistä vaiheista: yhteydestä Pietariin, Viipuriin, rautateiden rakentamisesta, 
turismin noususta ja ympäristön kehittämisestä puistomaiseen suuntaan. Ker-
rostalomiljöö edustaa toista vaihetta ja aikaa, eikä linkity mittakaavaltaan ja 
tarinaltaan kyseisiin vaiheisiin. 
 
Kosken koulun kolme vanhinta osaa muodostavat noin 50 vuoden aikana ra-
kentuneen kerroksellisen ja arkkitehtonisesti harmonisen koulukokonaisuu-
den, jolla on ainakin maakunnallisesti merkitystä. Hotellin muuttaminen kou-
luksi 1920-luvulla lisää kohteen kiinnostavuutta ja juurtuneisuutta Imatran 
matkailun historiaan. Hotelli oli valmistuttuaan yksi merkittävimmistä liike-
rakennuksista Imatralla, jonka arkkitehtuuri on laadukasta. Eri vaiheiden 
ominaispiirteet ovat säilyneet hyvin ja kunkin omaa luonnetta tulisi jatkossa-
kin vaalia. Rakennusteknisesti hotellirakennus on varhainen esimerkki betoni-
rakenteiden laajamittaisesta käytöstä talonrakentamisessa Suomessa, mikä on 
historiallinen arvo. Koulukokonaisuudella on Kanavakadun puoleisine pihoi-
neen maisemaa luovaa merkitystä. Ensin hotellina ja sittemmin julkisena ins-
tituutiona toimineen rakennuksen rooli Kanavakadun miljöössä on hierarki-
sesti tärkeä. Koulun paikallishistoriallinen merkitys, lähes sata vuotta samassa 
paikassa toimineena instituutiona, on suuri. (Lähde; Rakennushistoriaselvitys, Kos-
ken koulu, Imatra, Ark-Byroo 2018) 
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Maanomistus 

 
Kuva 10. Ote maanomistuskartasta. Vihreällä merkityt alueet omistaa Imatran kaupunki, 
valkoisella merkityt yksityiset maanomistajat tai muut toimijat, violetilla merkityt Fortum. 

 
2.1.2 Yhdyskuntatekninen huolto 

 

Kaavamuutosalue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. Alueen yhdyskun-
tatekniset verkostot kulkevat pääosin ympäröivillä katualueilla.  

Kuva 11. Alueella sijaitseva yhdyskuntatekniset johdot. Sininen katkoviiiva = vesijohdot, pu-
nainen viiva = jätevesi, vihreä viiva = sadevesi, vaaleanpunainen viiva = kaukolämpö, kel-
tainen viiva = kaasu. (Kuva: StellaWeb/Imatran kaupunki) 
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2.1.3 Liikenne 
 

Kosken koulu ja lyseo sijaitsevat Kanavakadun varrella. Imatrankosken kes-
kustaan on alueelta noin 900 m. Imatrankosken keskustaan vie historiallinen 
Koskisilta. Vuoksen rannan varrella kulkee kevyen liikenteen yhteys pohjoi-
seen ja etelään. 
 
Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit sijaitsevat Imatrankoskentiellä noin 300 
metrin päässä. Alueella on useita autopaikkojen korttelialueita ja kadun var-
rella on myös pysäköintipaikkoja. 
 
Kosken koulun alueelle on tehty liikkumis- ja liikenneturvallisuusselvitys 
(Liikkumis- ja liikenneturvallisuusselvitys koulujen ympäristössä, Imatra, 
25.8.2016). Selvityksessä on käyty läpi mm. Kosken koulun alueen liikku-
misympäristöt, alueella jalankulkijoille ja pyöräilijöille tapahtuneet liikenne-
onnettomuudet. Selvityksessä on analysoitu myös koulumatkojen pituuksia. 
Kosken koulun oppilaat saapuvat kouluun kolmea pääreittiä pitkin; lännestä 
Imatrankoskentietä pitkin, pohjoisesta Sulkukujaa-Vuoksentietä pitkin ja 
idästä Imatrankoskentietä pitkin. Imatrankoskentiellä molempiin suuntiin 
koululta on kevyen liikenteen väylät. Sulkukujan kohdalla kevyen liikenteen 
väylä katkeaa, jolloin jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat kulkemaan ajoneuvo-
jen seassa ajoradalla. Sulkukujan voimassaolevan kaavan mukaiset katulinja-
ukset ovat jääneet osin toteuttamatta. 
 
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee rautatie. Imatra-valtakunnanraja-
raidehankkeita koskevat kaavakohteet on kuulutettu vireille kaavoituskatsauk-
sessa ja –ohjelmassa 2016-2017. Hankkeiden asemakaavasuunnittelu käynnis-
tetään radan ratasuunnitteluvaiheen alkaessa. Tarkoituksena on mahdollistaa 
valtakunnanrajan ylittävän rautatieliikenteen kehittäminen sekä luoda edelly-
tykset kansainväliselle tavara- ja henkilöraideliikenteen ylityspaikalle. 
 

2.1.4 Luonnonympäristö 
 

Alue sijaitsee ensimmäisen Salpausselän eteläpuolella, Vuoksen länsirannalla. 
Imatrankosken ja Tainionkosken voimalaitosten rakentaminen on muuttanut 
1920-luvulla Vuoksen vedenkorkeutta ja virtausta. Vuoksen uomaa on ruopat-
tu 1950-luvulla.  
 
Kaavamuutosalue ei sijaitse pohjavesialueella. 
 
Kaavamuutosalue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle ja kuu-
luu kasvimaantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomeen. Vuoksen savikkoisilla 
rantamailla esiintyy paikoin rehevää lehtokasvillisuutta niin sanotun Vuoksen 
lehtokeskuksen alueella. Alue on pääosin rakennettua ympäristöä ja siten ih-
misen vaikutuksen alaista. Alueen itä- ja pohjoisosan puistometsän valtapuina 
ovat koivut ja männyt. Muita pienempiä puukasveja ovat pihlaja, haapa, har-
maaleppä ja raita. 
 
Alueen eläimistö on vähäistä, sillä alue on ihmisen vaikutuspiirissä ja se tarjo-
aa vain vähän elinympäristöjä. T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen selvit-
ti touko-elokuussa 2018 Kosken koulun ympäristön luontoarvoja Imatran 
kaupungin toimeksiannosta. Putkilokasvien esiintymistä selvitettiin kolmella 
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käynnillä 23.6., 2.7. ja 4.7. Liito-oravan esiintymistä selvitettiin 13.5. ja 22.5. 
sekä täydentävästi kasvillisuusselvityksen yhteydessä.  
 
Lepakoiden esiintymistä selvitettiin kolmella detektorikartoituksella 2.‒3.6., 
19.‒20.7. ja 7.‒8.8. Selvitysalueella ei havaittu lepakoiden lisääntymis- ja le-
vähdyspaikoiksi tulkittavia kohteita. On kuitenkin varsin todennäköistä, että 
joitakin esimerkiksi puunkoloissa tai rakennuksissa sijaitsevia päiväpiiloja si-
jaitsee alueella. Yhteenvetona tehdyssä luontoselvityksessä todetaan, että sel-
vitysalueella havaittiin kaksi II luokan lepakkoaluetta (saalistusalueita), joiden 
huomioiminen maankäytön suunnittelussa on suositeltavaa. Selvitysalueen 
muissakin osissa (III luokan lepakkoaluetta) lepakoiden elinympäristöt voi-
daan mahdollisuuksien mukaan huomioida. Luokan III lepakkoalueella ei ole 
luonnonsuojelulain suojaa, mutta se voidaan kuitenkin mahdollisuuksien mu-
kaan huomioida maankäytön suunnittelussa, esimerkiksi lepakoiden käyttä-
miä metsäalueita, vanhoja puita ja kolopuita säästämällä. II-luokan lepakko-
alueet sijaitsevat suunnittelualueen länsi- ja itäosissa. Näihin alueisiin ei kaa-
vassa osoiteta merkittävää rakentamista. 
 
Pesimälinnustoa tarkkailtiin muiden eliöryhmien selvittämisen yhteydessä. 
 
Putkilokasviselvityksessä ei havaittu uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia laje-
ja. Alueellisesti uhanalainen (RT) kyläkellukka esiintyy useilla kasvupaikoilla 
eri puolilla selvitysaluetta. Muista huomionarvoisista kasvilajeista havaittiin 
useita rauhoitetun lehtoneidonvaipan kasvupaikkoja, laaja lehtomaitikan 
esiintymä ja yksi laajahko valkopiipon kasvusto. Selvitysalueella ei ole luon-
nonsuojelulailla (29 §) suojeltavia luontotyyppejä ja vesilaissa (2. luku 11 §, 3. 
luku 2 §) tarkoitettuja maankäytössä huomioitavia luontokohteita. Selvitys-
alueella on useita lehtolaikkuja, joita ei voida pitää luonnontilaisina (mahdol-
lisia metsälain 10 § tarkoitettuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai vaihto-
ehtoisesti muita huomionarvoisia luontokohteita). 
 
Liito-oravaselvityksessä löydettiin asuttu lisääntymis- ja levähdyspaikka selvi-
tysalueen länsireunalta. Tämän lisäksi papanoita löydettiin 14 puun juurelta 
selvitysalueen länsi- ja lounaisosassa. Selvitysalueen pohjoisosan maankäyttö-
suunnitelmat eivät vaaranna lisääntymis- ja levähdyspaikan säilymistä.  

 
Selvitysalueella on monin paikoin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan val-
koselkätikan ruokailupaikoiksi soveltuvaa harmaalepän, koivun ja raidan 
muodostamaa lahopuustoa.   
 
Luontoselvityksessä esitettiin seuraavat johtopäätökset: 
 
1.)  Selvityksessä ei havaittu uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia putkilokasvi-
lajeja. 

2) Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulailla (29 §) suojeltavia luontotyyppejä 
ja vesilaissa (2.luku 11 §, 3. luku 2 §) tarkoitettuja maankäytössä huomioitavia 
luontokohteita. 

3) Selvitysalueella on useita lehtolaikkuja, joita ei kuitenkaan voida pitää 
luonnontilaisina (mahdollisia metsälain 10 § tarkoitettuja erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä tai vaihtoehtoisesti muita huomionarvoisia luontokohteita). 
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4) Selvitysalue on osa liito-oravan elinpiiriä, ja alueen länsireunalla havaittiin 
asuttu lisääntymis- ja levähdyspaikka (luonnonsuojelulailla suojeltu kohde). 
Selvitysalueen pohjoisosan maankäyttösuunnitelmat eivät vaaranna lisäänty-
mis- ja levähdyspaikan säilymistä. 

5) Selvitysalueella ei havaittu uhanalaisia lepakkolajeja eikä lepakoiden lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja. 

6) Selvitysalueella havaittiin kaksi II luokan lepakkoaluetta (saalistusalueita), 
joiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa on suositeltavaa. Selvitys-
alueen muissakin osissa (III luokan lepakkoaluetta) lepakoiden elinympäristöt 
voidaan mahdollisuuksien mukaan huomioida. 

(lähde; Imatran Kosken koulun luontoselvitys 2018, väliraportti, ympäristötutkimus Karri 
Kuitunen) 

 
2.1.5 Maaperä 

 
Kaava-alue on Imatran rakennusgeologisen aluejaon mukaan suurimmaksi 
osaksi hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien aluetta, joissa vallitsevien hiek-
ka-hiedan, hiesun ja hienorakeisten moreenien ohella on paikoin ohuita alle 
puolen metrin savi-, lieju- tai turvekerroksia. Alueen itäreunalla on lisäksi 
karkearakeisten kitkamaalajien aluetta, joissa vallitsevien hiekan, soran ja 
karkearakeisten moreenien ohella on pinnassa paikoin ohuita, alle puolen 
metrin paksuisia koheesiomaalaji- ja turvekerroksia. 
 
Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneiden maiden kohteita. 
Suunnittelualueen läheisyydessä on kolme kohdetta, jotka on luokiteltu riski-
kohteiksi; entinen pylväskyllästämön alue suunnittelualueesta etelään, rauta-
tiealue, sekä romuttamoalue suunnittelualueesta koilliseen. 
 

2.1.6 Radon 
 

Kaavamuutosalue kuuluu kohonneen radontason alueelle. Mittaustuloksista 1-
9 % ylittää 400 Bg/m3. Korkean radontason alueen raja kulkee aivan suunnit-
telualueen läheisyydessä Korkean radontason alueella mittaustuloksista 10-49 
% ylittää 400 Bg/m3. 

 
2.1.7 Melu 

 
Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan oppilaitoksia palvelevilla alu-
eilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvi-
valenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB. Opetustiloissa ohjeena 
on, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun 
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 35 dB. Oppi-
laitosalueilla ei sovelleta melun yöohjearvoja. 
 
Kosken koulun alueella on tehty melumittauksia keväällä 2018. Mittaukset 
suoritettiin kolmesta eri pisteestä. Mittauksella selvitettiin liikenteen aiheut-
tamaa melua koulukeskuksen korttelille. 
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Kuva 12. Melumittauspisteiden 
sijainnit ja mittaustulokset. 
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2.1.8 Patoturvallisuus 
 

Kaava-alue sijaitsee Vuoksen lähiympäristössä. ja patoturvallisuusasiat koske-
vat Vuoksen ranta-alueita. Vuoksen yläjuoksulla sijaitsee Tainionkosken voi-
malaitoksen pato ja alajuoksulla Imatrankosken voimalaitoksen pato. Imat-
rankosken voimalaitoksen pato on luokiteltu patoturvallisuuslain (494/2009) 
11 §:n mukaiseen luokkaan 1 eli onnettomuuden sattuessa padosta aiheutuu 
vaaraa ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavaa vaaraa ympäristölle 
tai omaisuudelle. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida 
Imatrankosken voimalaitospadon vahingonvaara ja suunnitella tulevat raken-
teet mahdollisuuksien mukaan siten, että niille ei aiheutuisi vahinkoa mahdol-
lisessa pato-onnettomuustilanteessa. Suunnittelualueen välittömässä lähei-
syydessä sijaitsee myös Imatrankosken voimalaitoksen patoon kuuluva maa-
pato 2.  
 
Imatrankosken voimalaitoksen vedenpatoamista varten on perustettu rasite, 
jonka mukaan Vuoksen yläveden korkeus saa olla enintään NN +67,70 m. 
Korkeusasema myötäilee nykyistä rantaviivaa.  
 
 

2.1.9 Palvelut 
 

Suunnittelualueella sijaitsee Kosken koulu, Lähimmät terveyspalvelut sijaitse-
vat Imatrankosken keskustassa, alle kilometrin säteellä. Lähimmät ruokakau-
pat sijaitsevat alle kilometrin säteellä.   

  



16 / 32 
 

2.2  Voimassa oleva kaavatilanne 
 

2.2.1 Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakuntakaa-
vassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Suunnittelualueella 
on myös merkintä maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ym-
päristö/kohde (ma/km). Kanavapuiston kautta on merkitty kulkevaksi retkei-
ly-/ulkoilureitti ja alueen eteläpuolelle on merkitty polkupyöräreitti. Kaava-
muutosalue on osa matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta 
(mv), kaupunkirakenteen kehittämisen kohdealuetta (kk), kasvukeskuksen 
laatukäytävää  (lk) ja Vuoksen rantojen kehittämisen kohdealuetta (Vk). 
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Kuva 13. Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen sijainti on merkitty 
keltaisella soikiolla. 

 
Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan on hyväksynyt Etelä-Karjalan 
liiton maakuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaa-
kuntakaavan 19.10.2015. Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan kaupan palve-
luja ja niiden kehittämismahdollisuuksia sekä mitoitusta maakunnassa. Myös 
matkailupalvelujen ja elinkeinojen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen 
ovat kaavan teemoina. Vaihekaavan ratkaisut korvaavat Etelä-Karjalan vahvis-
tetun kokonaismaakuntakaavan aluevarauksia.  
 
Suunnittelualueen itäreuna on vaihemaakuntakaavassa merkitty liikenteen ja 
logistiikan kehittämisen kohdealueeksi (llk). Vaihemaakuntakaavassa on koko 
maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, jonka mukaan maakunnan alu-
eidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon tervehdyttävän ym-
päristön kehittäminen. Kaavoitus- ja rakennushankkeissa tulee ottaa koh-
tuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset sekä kulttuuriympä-
ristöön liittyvät tavoitteet. 
 

 

 
Kuva 14. Ote Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen sijainti on 
merkitty keltaisella soikiolla. 

 
2.2.2 Yleiskaava  

 
Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymä yleiskaava 
”Kestävä Imatra 2020”. Kosken koulun alue on pääosin julkisten palvelujen ja 



18 / 32 
 

hallinnon aluetta (PY). Alueen koillisosa on merkitty kerrostalovaltaiseksi 
asuntoalueeksi (AK). Alueen itäreuna on merkitty työpaikka-alueeksi (TP). 
 
Vuoksi on merkitty vesialueeksi (W). Vuoksen ranta-alueet on merkitty lähi-
virkistysalueeksi (VL). Suunnittelualueen luoteispuolen alue on merkitty ur-
heilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi/energiahuollon alueeksi (VU/EN). 
Suunnittelualueen pohjoispuolinen Vuoksen ranta on merkitty maapatojen 
alueeksi (/mp). Patoalueella voidaan rajoittaa raskaiden rakenteiden ja putki-
en sijoittamista, kaivuutöitä sekä yleisön liikkumista, mikäli liikkumisesta kat-
sotaan koituvan vaaraa yleisön turvallisuudelle tai voimalaitoksen rakenteille 
ja laitteille. Itä- ja eteläpuolille on merkitty kevyen liikenteen väylät (musta 
palloviivoitus). 
 
Asemakaavan muutos myötäilee voimassaolevaa yleiskaavaa. Alueen pohjois- 
ja itäpuolille yleiskaavassa sijoitetut AK- ja TP-alueet muotoutuvat osaksi 
koulun pihaa ja lähivirkistysaluetta, joten tältä osin yleiskaavaa ei toteuteta, 
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Kuva 15. Ote ajantasaisesta yleiskaavojen yhdistelmästä. Kaavamuutosalueen sijainti on ra-
jattu punaisella soikiolla. 

 

2.2.3 Imatran yleiskaava 2040 
 
Imatralla on aloitettu yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavan laatiminen ja vireil-
letulo on kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 2016-2017. Kaavoitus-
katsaus on merkitty tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan kokouksessa 
23.2.2016 § 17. Kuulutus vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016. Yleiskaava 2040 
ohjaus-ryhmä ”Kokoaan suurempi Imatra” on nimetty 15.12.2016.  
 
Uuden yleiskaavan laadinnassa noudatetaan olemassa olevia Imatran maan-
käytöllisiä perusratkaisuja, joiden varaan kaupungin sisäisiä toimintoja on 
suunnattu viimeisen vuosikymmenen aikana. Tavoitteita tullaan tarkastele-
maan ja tarkentamaan suunnittelun edetessä.   
 
Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten kanssa käytävän vuoro-  
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puhelun, ohjausryhmän ja poliittisten päättäjien sekä työryhmätyöstä saatavi-
en evästysten kautta. Tavoitteita tarkennetaan myös taustaselvityksistä ja 
suunnitelmista saatavan lisätiedon pohjalta.    
 
Yleiskaava-aineistoa on luettavissa: https://www.imatra.fi/asuminen-ja- 
ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040 

 
2.2.3 Asemakaava 

 
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 9.11.1988 hyväksymä asemakaava 
nro 675.  Kosken koulun alue on voimassaolevassa asemakaavassa opetustoi-
mintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Lyseo on merkitty suojel-
tavaksi rakennukseksi (sr). Alueelle on merkitty tehokkuusluku e=0,5 ja ker-
rosluku III. Lyseon alue on lohkottu omaksi tontikseen. Lyseon tontin koko on 
3850 m2, Kosken koulun tontin koko on 14418 m2. Koulun tontin pohjoisosaan 
on merkitty yleinen pysäköintialue (LP). Sulkukuja on merkitty katualueeksi, 
ja sen viereen on merkitty kevyen liikenteen reitti (pp), joka jatkuu Kanava-
puistoon. Pysäköintialue on jäänyt toteutumatta, kuten myös osa kaavan katu-
varauksista. 
 
Koulun itäpuolen alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). kuten myös Ka-
navapuiston alue. Koulun ja Kanavapuiston väliin on merkitty kevyen liiken-
teen reitti (pp). 
 
Koulun länsipuolella sijaitsevalla pysäköintialueella on voimassa kaupungin-
valtuuston 8.11.1999 hyväksymä asemakaava nro 864. Pysäköintialue on voi-
massaolevassa asemakaavassa yleistä pysäköintialuetta (LP) ja sen pohjois-
puolella sijaitsee yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai-
tosten korttelialue (ET). 
 
Eteläpuolen katualueen osalla on voimassa asemakaava nro 979, joka on saa-
nut lainvoiman 18.7.2008.  
 
Alueen voimassaolevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on yhteensä 
noin 9134 k-m². 
 
Poistuva asemakaava on kaavaselostuksen liitteenä. 

 
2.3  Rakennusjärjestys 
  

Imatran rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2016. (KV 20.6.2016, § 52). 
 

2.4  Pohjakartta  
 

Pohjakartta täyttää MRL § 54a vaatimukset. Pohjakartan laadusta vastaa 
Imatran kaupunki. 
 

2.5  Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 
 

  Kosken koulun melumittausraportti 

  Imatran Kanavakadun historiaselvitys (Mobilia, 10.12.2014) 
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  Rakennushistoriaselvitys, Kosken koulu, Imatra 2018 (Ark-Byroo, 
1.6.2018)  

  Kaupunginvaltuuston päätös 24.10.2016 § 68 ”Palveluverkkoratkaisu – 
Toimiva kampusmalli 2026” 

  Imatran rakennetun ympäristön kohteet, 1994 (Lasse Ojonen) 

  Imatran Kosken koulun luontoselvitys 2018 (Ympäristötutkimus Karri 
Kuitunen, lokakuu 2018).  

 Liikkumis- ja liikenneturvallisuusselvitys koulujen ympäristössä, Imat-
ra (Raporttiluonnos, Ramboll Oy, elokuu 2016) 
 

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
  

3.1   Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 
 

Asemakaavan muutos perustuu koulukeskuksen osalta Imatran kaupunginvaltuus-
ton päätökseen (KV:n kokous 24.10.2016 § 68), jonka mukaan Imatran kouluverk-
koa kehitetään kolmen koulukeskuksen mukaisesti. Kosken koulukeskus on Imat-
ran kolmesta koulukeskuksesta eteläisin. 

 
3.2 Osallistuminen, vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö (MRL 6 §, 62 § 

ja 63 §, MRA 30 §)  
 

3.2.1 Osalliset 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, joi-
den omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vai-
kuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnit-
telussa käsitellään. 
 
Osallisia Kosken koulukeskuksen asemakaavamuutoksessa ovat:  
 

1. Viranomaiset  

 Etelä-Karjalan liitto  

 Etelä-Karjalan pelastuslaitos  

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat  

 Kainuun ELY-keskus (patoturvallisuus) 

 Etelä-Karjalan museo  

 Museovirasto 
 

2. Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt 

 Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (rakennusvalvonta, infranhallintayk-
sikkö, mittaus- ja karttayksikkö) 

 Imatran seudun ympäristötoimi 

 Liikuntapalvelut 

 Hyvinvointipalvelut 

 Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 

 Mitra Imatran rakennuttaja Oy 

 Sähkö- ja vesiyhtiöt 
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3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 
 

4. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

 Oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta 

 Imatran seudun vammaisneuvosto 

 Imatran vanhusneuvosto 

 Imatran nuorisovaltuusto 

 Imatran kotiseutuyhdistys ry 

 Imatran kaupunkikeskustat ry 

 Muut alueen toimijat 
 

5. Muut 

 Fortum Power & Heat Oy 

 Puhelin- ja kaasuyhtiöt 
 

3.2.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
 

Kaava on laadittu yhteistyössä kaupungin kaupunkikehityksen ja teknisten pal-
veluiden vastuualueen sekä koulutus- ja liikuntapalveluista vastaavien kanssa.  
 

3.2.3 Kaavan vireilletulo ja laatimisvaiheen kuuleminen 
 

Kosken koulun alueen kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2018 kaavoitus-
katsauksen yhteydessä 4.3.2018. Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on 
tehnyt Imatran kaupunki. Asemakaavan laatiminen on käynnistetty kesällä 
2018.  
 

Kaavasuunnitelman esittelystä ilmoitettiin kuulutuksella kaupunkilehti Uutis-
vuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 29.7.2018. Lisäksi 
kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille lähetettiin kirjeitse 
tieto esittelytilaisuudesta.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 4.5.-6.6.2018 (kuulu-
tus Uutisvuoksessa 4.5.2018). 
 
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 30.7.2018-4.9.2018 (kuulutus Uutisvuok-
sessa 29.7.2018). Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta pyydettiin lausun-
not suunnittelussa osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokun-
nilta. Myös muilla osallisilla oli mahdollisuus antaa kaavasta mielipide. 
 
Asemakaavan luonnosvaiheen jälkeen saatujen lausuntojen perusteella järjes-
tettiin viranomaisneuvottelu 26.9.2018. Viranomaisneuvottelussa keskusteltiin 
asemakaavan muuttamisen lähtökohdista ja rakennetun kulttuuriympäristön 
arvoista ja suojelutarpeista. 
 
Kuulemisen jälkeen asemakaavaluonnosta tarkistettiin saatujen mielipiteiden 
ja lausuntojen perusteella ja laadittiin asemakaavaehdotus. Määräaikaan men-
nessä saapuneet lausunnot ja palautteet on eritelty selostuksen liitteessä 1. 
Kaavaehdotus pidetään MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kuu-
lemisen jälkeen asemakaavaa voidaan tarkistaa saatujen muistutusten ja lau-
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suntojen perusteella. Tämän jälkeen kaava viedään kaupunginhallituksen käsi-
teltäväksi ja hyväksyttäväksi. 

 
3.2.4 Lausunnot ja palautteet 

 
Palautetta kaavaluonnoksesta pyydetään osallisilta, joita ovat: kaava-alueen ja 
naapurikiinteistöjen maanomistajat, Imatran seudun vammaisneuvosto, nuori-
sovaltuusto, vanhusneuvosto, hyvinvointipalvelut, Imatran seudun Kehitysyh-
tiö Oy, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, sähkö- ja puhelinyhtiöt, Kaakkois-
Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus (patoturvallisuus) Etelä-Karjalan 
liitto ja Imatran kaupungin eri toimialojen sidosryhmät 
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunnot Imatran seudun ym-
päristölautakunnalta, hyvinvointilautakunnalta, rakennusvalvontajaostolta ja 
tarvittaessa viranomaisilta. 
 
Luonnosvaiheessa saadut lausunnot ja palautteet, sekä kaavanlaatijan vastineet 
niihin on koottu selostuksen liitteeseen 1. 

 
3.2.5 Nähtävilläolo (MRL 65 §, 27 §, 32 §) 

 
Kaavaehdotus on nähtävillä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.krs) 
vähintään 30 päivää; kuulutus kaupungin virallisessa kuulutuslehdessä Uutis-
vuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä kirjeitse tiedoksi 
ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajille.  
 
Mahdollinen muistutus kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätet-
tävä yhteystietoineen kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian 
kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi 
 

 
3.2.6 Hyväksyminen (MRL 52 §) 

 
Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan muutok-
sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, 
jotka ovat kirjallisesti sitä pyytäneet (MRL 67 §). 
 

  
Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallin-
to-oikeudelle osoitteella:                       
 Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 PL 1744 

    70101 Kuopio 
 
  

mailto:kirjaamo@imatra.fi
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

4.1  Kaavan perustelut ja rakenne 
 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 5,7631 hehtaaria ja 
rakennusoikeutta alueella on yhteensä noin 12 345 k-m², eli rakennusoikeus 
nousee noin 3118 k-m2.  
 
Aluevaraukset: 
Yleisten rakennusten korttelialue (Y)  A= 28 135 m2 
Lähivirkistysaluetta (VL)    A= 18 595 m2 
Autopaikkojen korttelialue (LPA)  A= 2460 m2 
Yhdyskuntateknistä huoltoa  
palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialue (ET)     A= 702 m2 
Katualueet      A= 7739 m2 

 
Korttelialueet 
 
Kaavamuutosalueella on kaksi eri korttelialuetta, korttelit 68 ja 132.  

 
Kortteli 68 on Kosken koulukeskuksen alue. Kortteli muodostuu tonteista 4 ja 
5 ja se on käyttötarkoitukseltaan yleisten rakennusten korttelialue (Y). Y-
korttelialueen pinta-ala on noin 28 135 m2. Kosken koulu sijaitsee tontilla 4, 
jonka koko on 2,550 ha, Yhteislyseo sijaitsee tontilla 5, jonka koko on 0,2585 
ha. Koulukeskus on tarkoitus rakentaa ns. monitoimitalona, jossa on mahdol-
lista toteuttaa esimerkiksi harrastus- tai järjestötoimintaa koulupäivän päätyt-
tyä. Rakennukseen voi sijoittua myös muita yleisiä palveluja tukevia toiminto-
ja kuten sosiaali- ja terveyspalveluja tai nuorisopalveluja. Koulukeskuksen 
hankesuunnittelussa otetaan huomioon uudisrakennuksen eri toimijat ja ra-
kennuksen käytössä huomioidaan sen muuntautuvuus näille toiminnoille. 
Monikäyttöisyys lisää palveluntarjontaa kuntalaisille. Koulukeskuksen toteut-
taminen monitoimitalona tehostaa kaupungin tilojen käyttöä ja sitä kautta vä-
hentää mm. lämmitykseen käytettävää energiantarvetta ja kustannuksia koko 
kaupungin tasolla. Hanke tukee siten ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaali-
sesti kestävää kehitystä. Yleisten rakennusten korttelialueen kaavamääräys 
mahdollistaa rakennuksen joustavan käytön monitoimitalona. Rakennusala 
on rajattu likimääräisesti tontin rajojen mukaisesti. Korttelin rakennusoikeus 
on yhteensä 11 817 k-m². Y-korttelialueen rakennusoikeus nousee noin 2690 
k-m2. Kerrosluku saa olla korkeintaan neljä. Yhteislyseon rakennukselle on 
merkitty oma rakennusala, rakennusoikeus ja kerrosluku, jotka mukailevat 
olemassa olevaa rakennusta. Lyseon rakennus on merkitty suojeltavaksi ra-
kennukseksi (sr-3). Korttelin 68 toteutusta määrittelevät myös useat asema-
kaavan yleismääräykset. 
 
Kosken koulun tontin länsipuolelle sijoittuvan korttelin 132 tontti 2 on auto-
paikkojen korttelialuetta (LPA). LPA-alueen pinta-ala on noin 2460 m2. Kort-
teliin 132 kuuluu myös yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 
ja laitosten korttelialue (ET). ET-alueen pinta-ala on noin 702 m2. ET-alueelle 
on merkitty rakennusoikeutta 100 k-m2 ja kerrosluku 1, joka mukailee tarvit-
tavien yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennelmien aloja. 
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Virkistysalueet 
 

Lähivirkistysalueita (VL) on merkitty Vuoksentien viereisille alueille. länsi-
puoleiselle lähivirkistysalueelle on merkitty pysäköimispaikka. Lähivirkistys-
alueiksi merkittyjä alueita on yhteensä n. 18 595 m2. Lähivirkistysalueilla si-
jaitsevat vanhat Imatrankosken rautatieaseman toimintaan liittyneet raken-
nukset on merkitty toteutunein rakennusaloin. Talous- ja piharakennuksille 
on merkitty rakennusala (t) talousrakennuksen rakennusala. Sulkukujan 
kulmaukseen on merkitty pysäköintipaikka (p) lähivirkistysalueen reunaan. 

 
Katualueet ja kevyen liikenteen reitit 
 
Asemakaavassa on mukana Y- ja VL-alueen väliin sijoittuva Sulkukuja-katu, 
Sulkukujaa pitkin osoitetaan uusi katuyhteys Vuoksentielle VL-alueen poikki. 
Kanavakadulta korttelien 68 ja 132 välistä osoitetaan uusi katualue joka on 
nimetty Koulukellonkujaksi. Koulukellonkujalta Sulkukujalle osoitetaan kevy-
en liikenteen yhteys. Katualueiden tilavaraukset mahdollistavat eriytetyn ka-
dun ja kevyen liikenteen reittien toteuttamisen. Katualueiden sijoittelulla pyri-
tään osoittamaan sujuva huolto- ja saattoliikenteen yhteys kortteliin 68 siten, 
etteivät huoltoajoreitit ja kevyen liikenteen reitit risteä. 

 
Pysäköinti 
 
Yleismääräyksissä on annettu pysäköintipaikkoja mitoittavat luvut urheilura-
kentamisen, lukion, varhaiskasvatuksen ja peruskoulun käytössä oleville tiloil-
le. Pysäköintipaikkoja tulee varata urheilurakentamiselle 1 autopaikka/60 k-
m2, peruskouluopetuksen ja varhaiskasvatuksen tiloja kohden 1 autopaik-
ka/150 k-m2 ja lukio-opetuksen tiloja kohden 1 autopaikka/80 k-m2. 
 
Polkupyöräpaikkoja tulee varata 1 polkupyöräpaikka/20 k-m2 opetustiloja 
kohden ja 1 polkupyöräpaikka/50 k-m2 päiväkotitiloja kohden. 
 
Rakennussuojelu ja muinaisjäännökset 
 
Imatrankosken lyseo on merkitty asemakaavassa suojeltavaksi rakennukseksi 
(sr-3), Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennusta tulee aktii-
visesti hoitaa, pitää kunnossa ja restauroida niin, että kulttuurihistoriallinen 
arvo säilyy tai korostuu. Suojelumerkintä perustuu yleiskaavan ”Kestävä Imat-
ra 2020” suojelumerkintään. Kohde on inventoitu Lasse Ojosen teoksessa 
”Imatran rakennetun ympäristön kohteet” (1994). Kortteliin 68 lyseolle on 
merkitty rakennusala ja rakennusoikeus mukailemaan toteutunutta rakennus-
ta. 

 
Yleismääräykset 
 
Yleismääräyksissä kerrotaan käytetystä korkeusjärjestelmästä (N43) ja anne-
taan määräys korkeusasemasta, jonka alapuolelle ei saa rakentaa. Määräys liit-
tyy patoturvallisuuteen ja Imatrankosken voimalaitoksen vedenpatoamista 
varten perustettuun rasitteeseen, jonka mukaan Vuoksen yläveden korkeus 
saa olla enintään NN +67,70 m. 
 
Koulukeskuksen korttelia koskien on annettu useita melua koskevia yleismää-
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räyksiä. Oppilaitosten käytössä olevista ulko-oleskelualueista pääosalla melu-
taso ei saa päiväaikana (klo 7-22) ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason 
(LAeq) päiväohjearvoa 55 dB. Opetuskäytössä olevien sisätilojen seinien ää-
nieristys on toteutettava siten, että päiväaikainen (klo 7-22) melutaso ei saa 
ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 35 dB.  
 
Koulukeskuksen korttelin jäsentelylle on annettu yleismääräyksissä useita 
määräyksiä. Korttelin 68 suunnittelussa saattoliikennejärjestelyihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Saattoliikenteelle tulee suunnitella riittävät ja 
sujuvat yhteydet. Suunnittelussa tulee välttää kevyen liikenteen ja ajoneuvolii-
kenteen risteämistä. Huoltoliikenne tulee mahdollisuuksien mukaan eriyttää 
kevyen liikenteen kulkuyhteyksistä sekä lasten oleskelualueista. Korttelin 68 
paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa on aluetta käsiteltävä yhtenä kokonai-
suutena riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi. 
 
Korttelissa 68 rakennusalalle saa sijoittaa pysäköintipaikkoja. Korttelissa 68 
rakennusten, kulkuteiden, pelikenttien ja pysäköintialueiden ulkopuolelle jää-
vä tontin osa tulee säilyttää luonnonmukaisena tai istuttaa. Tontilla olemassa 
olevaa puustoa on säilytettävä mahdollisimman paljon. Pihapuita voi uusia yk-
sitellen ja vaiheittain. 

 
Suunnittelualue sijaitsee kohonneen radontason alueella, joten radonriskien 
torjumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Radonriskit on otettava huo-
mioon suunnittelussa ja rakentamisessa. 
 
Istutettavaksi merkityille alueille saa järjestää kulkuyhteyden, maanalaisia 
johtoja ja kaapeleita sekä niiden käyttämiseen tarpeellisia laitteita ja raken-
nelmia. 
 
Uudisrakennuksien julkisivumateriaalien ja värien sekä julkisivun rakennus-
taiteellisen käsittelyn tulee sopeutua ympäröiviin rakennuksiin ja kortteliko-
konaisuuteen. Uudisrakennukset tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti laaduk-
kaalla tavalla. Kattomuodon ja -materiaalien tulee mukailla alueen muita ra-
kennuksia. 

 
Korttelin 68 pysäköintipaikkoja saa osoittaa p-alueilta 
 
Tämän asemakaavan alueella sitovan tonttijaon piiriin kuuluu kortteli 68. 
Korttelin 132 tontin 2 tonttijako on sitova ja tontin 1 tonttijako on sitova erilli-
nen. 
 
VL-alueella sijaitsevien rakennusten mahdolliset rakennushistorialliset arvot 
tulee selvittää ennen muutostöiden aloittamista. Alueella sijaitsevia asuin- ja 
talousrakennuksia saa uusia ja kunnostaa tarpeen mukaan. 
 
VL-alueelle saa sijoittaa koulun toimintaan liittyviä piharakennelmia. Raken-
nelmien luvanvaraisuus määritellään rakennusjärjestyksessä. 
 
VL-alueella ympäröivää puustoa tulee säästää mahdollisimman paljon. Alueel-
la tehtävistä muutostöistä tulee pyytää ympäristöviranomaisen lausunto. 
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4.2  Nimistö 
 

Kanavakadulta korttelien 68 ja 132 välistä kulkeva katualue on nimetty Koulu-
kellonkujaksi. Nimestä pyydettiin ehdotuksia koulujen oppilailta, joista Itä-
Suomen koulun 3. luokan ehdottama Koulukellonkuja valikoitui nimeksi. 
 
Katunimistöstä pyydetään lausunnot naapurikunnista. 

 
4.3 Tonttijako 

 
Asemakaavan laadinnan yhteydessä on laadittu sitova tonttijako korttelin 68 
tonteille 4 ja 5, sekä korttelin 132 tontille 2. 
  

4.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen pää-
osin yleiskaavan ohjausvaikutuksen kautta. Imatraa koskevat periaatteelliset 
ja myös tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeiset ratkaisut on tehty jo 
yleiskaavassa. Asemakaavamuutos noudattaa pääosin voimassa olevaa Imat-
ran yleiskaavaa ”Kestävä Imatra 2020”. Alueen pohjois- ja itäpuolille 
yleiskaavassa sijoitetut AK- ja TP-alueet muotoutuvat osaksi koulun pihaa ja 
lähivirkistysaluetta, joten tältä osin yleiskaavaa ei toteuteta, 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat seuraavien tavoitteiden 
osalta: 
 
Toimiva aluerakenne 
Kaavamuutosalue sijaitsee toimivan katuverkoston ja kunnallistekniikan ää-
rellä, jota kaavaratkaisu voi hyödyntää. Alueen liikenteellistä toimivuutta voi-
daan kaavan mukaisesti parantaa Sulkukujan katuliikenteen järjestelyillä ja 
tarvittaessa kiertoliittymillä. 
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Asemakaavan ratkaisut keskittyvät olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja 
ratkaisut kehittävät nykyistä kaupunkiympäristöä. Asemakaavan alueella si-
jaitsee kuntalaisten kannalta keskeisiä palveluja (peruskoulu, lukio, päiväkoti 
ja esiopetus) ja se on saavutettavuudeltaan kaupungin kannalta keskeisellä si-
jainnilla. Alue on joukkoliikenteen, kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen 
kannalta helposti ja turvallisesti saavutettavissa. Kevyen liikenteen toimivuut-
ta ja turvallisuutta on mahdollista parantaa liikennejärjestelyin asemakaavan 
puitteissa. Koulukeskuksen toteuttaminen monitoimitalona tehostaa kaupun-
gin tilojen käyttöä ja sitä kautta vähentää mm. lämmitykseen käytettävää 
energiantarvetta ja kustannuksia koko kaupungin tasolla. Koulukeskuksen 
hankesuunnittelussa otetaan huomioon uudisrakennuksen eri toimijat ja ra-
kennuksen käytössä huomioidaan sen muuntautuvuus näille toiminnoille. 
Monikäyttöisyys lisää palveluntarjontaa kuntalaisille. Hanke tukee siten eko-
logisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. 
 
Alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristö-
jä tai maisema-alueita. Alue kuuluu maakuntakaavassa maakunnallisesti mer-
kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Yleiskaavassa suojellut raken-
nukset on huomioitu asemakaavassa. 
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Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
Kaava-alue sijaitsee toimivan liikenneverkon äärellä. Alue sijaitsee lähellä 
Imatrankosken keskustan palveluja. Alue rajautuu Vuokseen. Voimalaitosten 
johdosta Vuoksi on energiahuollon kannalta merkittävä kohde. Asemakaavas-
sa on huomioitu voimalaitosten patoturvallisuuden kannalta tarpeelliset mer-
kinnät. 
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä sijaitsee paikallisesti arvokkaita 
rakennettuja kohteita. Paikallisesti arvokas Imatrankosken lyseo on merkitty 
suojelumerkinnällä. Myös VL-alueilla sijaitsevien Imatrankosken rautatiease-
maan liittyvien rakennusten mahdolliset rakennushistorialliset arvot tulee sel-
vittää ennen muutostöiden aloittamista. 
 
Suunnittelualueella sijaitsevista rakennuksista on laadittu rakennushistorial-
linen selvitys, jossa on arvioitu alueen rakennusten rakennushistorialliset, his-
torialliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Asemakaava 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. 
 
Suunnittelualueella ei ole huomioitavia luontoympäristöjä.  
 

4.5  Kaavan vaikutukset  
 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 
 
Imatran kaupungin ilmasto-ohjelman ja Imatran kaupunkistrategian tavoittei-
siin kuuluvat maankäytön tiivistäminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 
ja laadukkaiden kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja te-
hokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Asemakaavan 
muutoksella toteutetaan edellä mainittuja tavoitteita. 
 
Suunnittelualue sijaitsee valmiin yhdyskuntatekniikan alueella. Suunnittelu-
alue liittyy suoraan voimassa olevaan katuverkkoon ja yhdyskuntateknisen 
huollon verkostoihin. Kaavamuutoksessa on varattu uusi katuyhteys Sulkuku-
jalta Vuoksentielle. 
 
Asemakaavan toteutuessa Sulkukujalla on tehtävä katujärjestelyjä ja yhteyksi-
en ja pysäköintipaikkojen parannuksia. 
 
Sosiaaliset vaikutukset 

 
Toteutuessaan asemakaava tukee Imatrankosken alueen kehitystä monipuolis-
ten palvelujen osalta. Kaavamuutosalue pysyy yhä kuntalaisille avoimena ylei-
senä alueena ja parantaa alueen käytettävyyttä. Alueelle ei kaavan myötä tule 
toimintoja, jotka voisivat aiheuttaa melua, pölyä, tärinää tai muuta ympäristö-
kuormitusta. 
 
Rakennustyöt aiheuttavat hetkellisiä, rakentamisaikaisia vaikutuksia, mm. 
melua, mahdollisesti pölyä ja liikenteen lisääntymistä alueella. Nämä vaiku-
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tukset ovat kuitenkin väliaikaisia ja ne päättyvät rakentamisen valmistuttua.  
 

Koulukeskuksen korttelissa ei ole osoitettu omaa liikunta-aluetta. Asemakaa-
van kokonaisuus turvaa hyvät liikuntamahdollisuudet koululaisille ja lukion 
opiskelijoille. Imatrankosken urheilukenttä toimii osaltaan koulun lähiliikun-
tapaikkana. Koulun korttelista lähiliikuntapaikalle on matkaa noin 100 metriä. 
Koulun tontille on pyritty jättämään mahdollisimman paljon tontilla olevaa 
luontoympäristöä. 
 
Uusi koulukeskus on tarkoitus toteuttaa monitoimitalona, jossa on mahdollis-
ta toteuttaa esimerkiksi harrastus- tai järjestötoimintaa koulupäivän päätyt-
tyä. Rakennukseen voi sijoittua myös muita yleisiä palveluja tukevia toiminto-
ja kuten sosiaali- ja terveyspalveluja tai nuorisopalveluja. Koulukeskuksen 
hankesuunnittelussa otetaan huomioon uudisrakennuksen eri toimijat ja ra-
kennuksen käytössä huomioidaan sen muuntautuvuus näille toiminnoille. 
Monikäyttöisyys lisää palveluntarjontaa kuntalaisille. 
 
Kokonaisuutena kaavamuutoksesta ei aiheudu nykyiselle asutukselle sellaisia 
muutoksia, jotka voisivat oleellisesti vähentää asukkaiden viihtyvyyttä. Uuden 
koulun rakentaminen alueelle vahvistaa Imatrankosken elinvoimaisuutta kau-
punginosana. 
 
Liikennevaikutukset 
 
Toteutuessaan kaava voi lisätä liikennettä Kanavakadulla ja Vuoksentiellä li-
sääntyvän oppilasmäärän myötä. Vuoksentiellä on hyvä välityskyky ja kaavas-
sa osoitetaan uusi lenkkimäinen katuyhteys Sulkukujalta Vuoksentielle.  
 
Kaavalla on vaikutusta kevytliikenteeseen oppilasmäärän kasvamisen myötä. 
Alueella olemassa olevat kevyen liikenteen verkostot säilyvät ennallaan. 
 
Lisäksi tontin liikennejärjestelyjen suunnittelusta on annettu seuraava yleis-
määräys: Tontin suunnittelussa saattoliikennejärjestelyihin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Saattoliikenteelle tulee suunnitella riittävät ja sujuvat yh-
teydet. Suunnittelussa tulee välttää kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen 
risteämistä. Huoltoliikenne tulee mahdollisuuksien mukaan eriyttää kevyen 
liikenteen kulkuyhteyksistä sekä lasten oleskelualueista. 
 
Kaava-alueen synnyttämä liikennetuotos ei aiheuta kokonaisuutena kielteisiä 
vaikutuksia liikenteen toimivuuteen eikä liikenneturvallisuuteen. 
 
Maisemavaikutukset 
 
Kaavan suurin maisemavaikutus alueella on uudisrakentamisen aiheuttama 
muutos kaupunkikuvaan. Kosken uudempaa koulurakennusta ei ole kaavassa 
merkitty suojeltavaksi rakennukseksi, joten kaava mahdollistaa myös raken-
nuksen purkamisen. Uudempaa koulurakennusta ei ole suojeltu voimassaole-
vissa asema- tai yleiskaavassa. Maakuntakaavassa alue on määritelty maakun-
nallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (ma/km). Tehty-
jen selvitysten mukaan uudemmalla koulurakennuksella on paikallista merki-
tystä, joka liittyy Kosken koulun historiaan pitkään samassa paikassa toimi-
neena instituutiona. Kaavassa on merkitty puistomaisia ja istutettavia alueita, 
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jotta alue ei ole täysin avoin. Muutoin asemakaava on ympäristöä ja maisemaa 
säilyttävä.  
 
Kosken koulun uudempi koulurakennus todennäköisesti puretaan ja tilalle ra-
kennetaan uusi koulurakennus pihatiloineen. Alue pysyy rakennettuna, joten 
maisemavaikutus maisemarakenteelliseen nykytilanteeseen on siltä osin vä-
häinen.  
 
Kokonaisuutena asemakaavan muutoksella tiivistetään kaupunkirakennetta ja 
tehostetaan jo rakennetun infraverkon käyttöä ja tuetaan yhdyskuntaraken-
teen eheyttämistä. 

 
Ympäristövaikutukset 
 
Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen luonnonympäristöön. Alue 
on ihmisen vaikutuksen piirissä, eikä kaavamuutosalueelle tehdyssä luon-
toselvityksessä havaittu merkittäviä luontokohteita.  

 
Oppilaitosalueet ovat melulle herkimpiä kohteita. Koulukeskuksen korttelin 
ensisijaiset meluhäiriöt aiheutuvat Vuoksentien liikennemelusta ja rautatiestä. 
Oppilaitosalueilla melutason A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväoh-
jearvo (klo 7-22) on 55 dB. Oppilaitosalueilla ei sovelleta yöohjearvoja. Koulun 
korttelissa suoritettiin melumittaus maaliskuussa 2018. Mittauksia tehdessä 
lukuvuosi on ollut vielä käynnissä, mikä on vaikeuttanut mittauspisteiden si-
joittelua. Mittauksia tehtiin Kosken koulun Kanavakadun puoleisella pihalla 
(mittauspiste 1) sekä Kosken koulun takapihalla sijaitsevan urheilukentän vie-
ressä (mittauspiste 2) ja Imatrankosken asemaa vastapäätä sijaitsevassa met-
sikössä (piste 3).  
 
Piste 1:n ja piste 2:n mittausjaksot olivat lyhyitä, eikä pisteiden melutasoa voi 
siten suoraan verrata oppilaitoksia palvelevien alueiden ohjearvoon. Piste 1:n 
ja piste 2 melutasojen perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että alueen melu-
taso, ilman pihalla leikkivien lasten ääniä, on päiväaikaan (klo 7 – 22) 42 – 48 
dB(A), jolloin oppilaitoksia palvelevien alueiden ohjearvo ei ylittyisi. Piste 3:n 
koko melumittausaineiston päivätaso ylittää oppilaitoksia palvelevien alueiden 
ohjearvon. Kosken koulun piste 3 käsittelemättömän mittausjakson tulokset 
sisälsivät paljon koulun pihalla/metsikössä leikkivien lasten ääniä.  Piste 3:n 
käsitelty keskiäänitaso, joista enimmät lasten melua sisältäneet ajanjaksot 
ovat poistettu, oli 47 dB(A). Mittausten perusteella voidaan olettaa että pääosa 
piha-alueista tulee olemaan melutasoltaan ohjearvojen mukaisia. Piha-
alueiden melutasoja voidaan pienentää rakennusmassojen sijoittelulla siten, 
että ne mahdollisimman hyvin suojaavat piha-alueita liikennemelulta. Yleis-
määräyksissä on todettu, että oppilaitosten käytössä olevat ulko-
oleskelualueet on suojattava liikennemelulta. Myös sisätilojen melutasot on 
huomioitu yleismääräyksissä, mikä vaikuttaa seinärakenteiden äänieristävyy-
den suunnitteluun. 
 
Alueella ei ole tunnettuja pilaantuneiden maiden kohteita. Alueella ei ole ollut 
sellaisia tiedossa olevia toimintoja, jotka olisivat voineet aiheuttaa maaperän 
pilaantumista. 
 
Koulukeskuksen toteuttaminen monitoimitalona tehostaa kaupungin tilojen 
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käyttöä ja sitä kautta vähentää mm. lämmitykseen käytettävää energiantarvet-
ta koko kaupungin tasolla. Hanke tukee siten kestävää kehitystä. 
 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja muinaisjäännöksiin 
 
Asemakaava säilyttää nykyiset merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteet ja kulttuuriympäristön säilymistä suojelevilla merkinnöillä. Kosken 
uudemmalla koulurakennuksella on paikallista merkitystä pitkään samassa 
paikassa toimineena instituutiona. Koulun rakennuksessa on kuitenkin todet-
tu merkittäviä sisäilmaongelmia, joten nykyinen rakennus aiheuttaa vaaraa 
oppilaiden, opetushenkilökunnan ja muiden rakennuksen käyttäjien tervey-
delle ja turvallisuudelle. Oppilaat siirretään väistötiloihin syksyn 2018 alkaes-
sa. Kosken uudempaa koulurakennusta ei ole suojeltu voimassaolevassa ase-
ma- tai yleiskaavassa. Kosken koulun ja lyseon rakennushistorialliset arvot on 
selvitetty rakennushistoriallisessa selvityksessä (Ark-Byroo, 06/2018) eikä 
Kosken uudemmalla koulurakennuksella ole todettu sellaisia arvoja, joiden 
puolesta se tulisi varustaa suojelumerkinnällä. Kosken uudemman koulura-
kennuksen arvot liittyvät tehdyn selvityksen mukaan pitkään paikalla toimi-
neeseen instituutioon. Rakennus edustaa 1930- ja 1950-luvun kivikouluraken-
tamista, mikä on valtakunnan mittakaavassa harvinaistuvaa, mutta ei ainut-
kertaista.  
 
Mikäli rakennus puretaan, joitakin rakennushistoriallisia arvoja menetetään. 
Asemakaavan muutoksella ei kuitenkaan oleellisesti muuteta voimassaolevaa 
kaavatilannetta suhteessa rakennettuun ympäristöön tai muinaisjäännöksiin, 
koska Kosken koulun uudempi koulurakennus ei ole suojeltu voimassaolevissa 
yleis- tai asemakaavoissa. 
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5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

 
Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaavaprosessi on edennyt muutoin olete-
tun aikataulun mukaisesti, kaava saanee lainvoiman vuoden 2019 alkupuolel-
la, Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaavamuutos on 
saanut lainvoiman.  
 
 
Imatra 17.7.2018  tarkistettu 18.10.2018   
 

 Laatinut   Hyväksynyt 
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