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1.2 Perustiedot 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Imatrankosken koulun (kortteli 16) 

asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään 

tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä.  

Tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. kolmen 

koulukeskuksen mallin mukaisesti (kv 24.10.2016 § 68). Esi- ja perusopetus tullaan 

keskittämään vuoteen 2026 mennessä kolmeen yhtenäiskouluun – Vuoksenniskan, 

Mansikkalan ja Kosken koulukeskuksiin. Asemakaavan muutosalueella sijaitsevasta 

Imatrankosken koulusta oppilaat siirtyvät Kosken koulukeskukseen, joka asetetun 

aikataulun mukaisesti otetaan käyttöön elokuussa 2021. Uudet Kosken 

koulukeskuksen tilat tulevat olemaan terveelliset ja tarkoituksenmukaiset. 

Asemakaavamuutos tukee Imatran kaupungin kouluverkon kehittämiselle luotuja 

tavoitteita. 

Asemakaavan muutosprosessissa tutkitaan Imatrankosken koululle yleiskaavassa 

esitetyn suojelumerkinnän tarpeellisuus, tavoitteena on mahdollistaa kortteliin 

asuinrakentamista.  

Tärkeänä tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset kaupunkikuvaan ja 

ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Tavoitteena on myös turvata sujuvat kevyen 

liikenteen yhteydet sekä alueelliset viher- ja virkistysyhteydet. Tavoitteena on myös 

säilyttää asuinalueita palvelevat olemassa olevat palloilu-, tennis- ja skeittikentät 

kaavamuutoksessa. 

Kaavamuutoksen pinta-ala on n. 4,08 ha. Maa-alue on Imatran kaupungin 

omistuksessa. Asemakaavan muutos on käynnistetty MITRA Imatran Rakennuttaja 

Oy:n aloitteesta (nro 4/18). Aloite on osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. 

Kaavamuutosta työsti luonnosvaiheeseen saakka Rejlers Finland Oy MITRA Imatran 

Rakennuttaja Oy:n konsulttina. Kaavamuutos siirtyi ehdotusvaiheessa laadittavaksi 

Imatran kaupungin kaupunkisuunnitteluun. 

 

 

2 
 



 
 
 

IMATRAN KAUPUNKI 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaupunkisuunnittelu 

 

 

1.3 Alueen sijainti 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa Koulukadun ja 

alueellisen virkistysalueen välisellä alueella. Untonkuja risteää Koulukadun 

kaavamuutosalueen eteläosassa. Mansikkalan kauppakeskus sijaitsee n. 2 km päässä 

suunnittelualueelta. Valtatielle 6 suunnittelualueelta on matkaa n. 3 km. 

Kartta 1. Asemakaavan muutosalue opaskartalla. 
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2 TIIVISTELMÄ 
Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Imatrankosken vuonna 1953 rakennettu 

koulurakennus. Koulurakennuksen eteläpuolella on pelikenttä sekä tennis- ja 

skeittikentät. Koulurakennuksen länsipuolella on Mikonpuiston päiväkoti. 

Suunnittelualueeseen sisältyy alueellista virkistysaluetta, jolla risteilevät ulkoilupolut.  

Imatran kaupunginvaltuusto on päättänyt 24.10.2016 (§ 68), että tulevaisuuden koulu- 

ja päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. kolmen koulukeskuksen mallin 

mukaisesti. Em. päätöksen mukaan esi- ja perusopetus tullaan keskittämään kolmeen 

yhtenäis-kouluun – Vuoksenniskan, Mansikkalan ja Kosken koulukeskuksiin - vuoteen 

2026 mennessä. Kaavamuutosalueella sijaitsevasta Imatrankosken koulusta oppilaat 

siirtyvät Kosken koulukeskukseen, joka asetetun aikataulun mukaisesti otetaan 

käyttöön elokuussa 2021.  

Kaupunginhallitus (IMR/1311/00.01.01.01/2018) on päättänyt antaa Imatran 

Toimitilat Oy:lle konserniohjauksen tyhjilleen jäävien koulukiinteistöjen 

kehittämisohjelman laatimiseksi. Kehittämisohjelma valmistellaan tarvittavin osin 

yhteistyössä kaupungin kaavoitusyksikön kanssa. Yksittäisten kiinteistöjen 

kehittämislinjaukset saatetaan erikseen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi. 

Kuva 1. Asemakaavan muutosalue ilmakuvalla. 
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Imatrankosken koulurakennuksessa on tehty sisäilma- ja kuntotutkimus (Sisäilmatalo 

Kärki Oy, 2018, Liite 6a). Kuntotutkimuksissa on havaittu viitteitä koulurakennuksen 

kaltaisissa rakennuksissa tyypillisiin välipohja/mikrobivaurioihin. Rakennuksesta on 

tehty myös peruskuntoarvio RS-15 (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2015, Liite 6b), 

jonka mukaan rakennus on rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä/välttävässä 

kunnossa. 

Paikallisia korjauksia riskien minimoimiseksi on jo tehty, mutta riskien poistaminen 

kokonaan vaatisi laajoja rakenteiden purku- ja uusimistöitä koko rakennuksessa. 

Ottaen huomioon rakennuksen korjausaste, korjauskustannukset ja 

kiinteistömarkkinatilanne Imatralla, rakennukselle on lähes mahdotonta löytää 

jatkokäyttöä opetustoiminnan ja oppilaiden siirtyessä Kosken koulukeskukseen.  

Asemakaavamuutoksessa kortteliin esitetään mahdollisuus rakentaa kaksi 

kuusikerroksista asuinkerrostaloa koulurakennuksen paikalle. Päiväkodille sekä 

päiväkodin pysäköinnille ja saattoliikenteelle esitetään omat korttelialueet. 

Koulukorttelin metsäinen ulkoilualue yhdistetään osaksi alueellista virkistysaluetta. 

Tennis- ja rullaluistelukentät säilyvät kaavamuutoksessa, pallokentälle esitetään oma 

alueensa. Alueelliset yhteydet virkistysalueelle säilyvät kaavamuutoksessa. 

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019, jolloin myös osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (Liite 1.) on asetettu nähtäville. Kaavan valmisteluaineisto 

(kaavaluonnos) oli nähtävillä 6.5. – 7.6.2019. Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.10. – 

18.11.2019. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1953 rakennettu koulurakennus, vuonna 1987 

rakennetut Mikonpuiston päiväkoti sekä niihin liittyvät talousrakennukset, 

pysäköintialueet, piha-alueet leikkivälineineen, pelikenttä, tenniskenttä, 

rullaluistelualue sekä auto- ja roskakatokset. Alueen lounaisosassa on täysikasvuinen 
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havupuuvaltainen metsäalue, jossa risteilevät ulkoilupolut. Talvisin metsässä on 

latuverkosto, josta on yhteydet laajempaan Imatran kaupungin alueen latuverkostoon. 

Imatrankosken koulun pohjois- ja itäpuolella on asuinalue, jossa on sekä omakotitaloja 

että asuinkerrostaloja. Asuinkerrostalot ovat IV- VI –kerroksisia.  Liikennöinti 

kortteliin tapahtuu Koulukadulta.  

Korttelin etelärajan tuntumassa kulkevat 110 kV:n ja 220 kV:n sähkölinjat suoja-

alueineen.  

Kuva 2. Mikonpuiston päiväkoti tammikuussa 2019. (©Rejlers Finland Oy) 
 

 Imatrankosken koulu 3.1.1

Lähde: Imatrankosken koulun rakennushistoriaselvitys, Ramboll, 31.8.2106, Liite 5. 

Imatrankosken koulu on valmistunut vuonna 1953. Vuosilta 1952 ja 1953 päivätyt 

piirrokset on allekirjoittanut kauppalan arkkitehti Aleksis Lindqvist. Lindqvist on 

suunnitellut Imatralle mm. Imatrankosken kirkon (1954) ja Vuoksenniskan 

kansakoulun (ns. Kumppanuustalo, 1952). 

Koulurakennuksen luokkahuoneosa ja kirjasto-/asuntolaosa muodostavat 

pitkänomaisen ja kapean massan Koulukadun varteen. Asuntolaosaa on vedetty 

hieman taaksepäin ja se on luokkahuonesiipeä lyhyempi ja matalampi massa. 

Sisäpihan puolelle T:n sakarana sijoittuu juhlasali ja ruokalasiipi, joka on muodoltaan 

Koulukadun varteen sijoittuvasta rakennuksen osasta poikkeava. Juhlasaliosassa on 

viistetyt kulmat ja aumattu katto, siinä missä luokkahuone- ja asuntolaosassa muoto 

on laatikkomainen ja niissä on harjakatto. Erityispiirteenä rakennuksessa on sisäpihan 

puolella oleva laaja katos, joka kääntyy kulman yli. Sisäpihan suuntaan oleva lape on 
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toteutettu useana poikkipäätyisenä harjakatteiden jatkumona. Katoksen alla olevat 

julkisivut on vuolukivilaatoitettu. Vuolukivilaatoitusta on myös julkisivujen muissa 

osissa ja erityisen kaunis se on Koulukadun ulkonevan pääsisäänkäynnin ympärillä, 

katoksen lipan reunassa. 

Luokkahuoneosassa on poikkeukselliset ranskalaiset parvekkeet, joissa on ohuista 

teräspinnoista hitsatut kukkaornamenttikaiteet. Myös kirjaston suurten ikkunoiden 

ala-osassa on vastaavanlaiset. Sisäpihalle avautuvissa ikkunoissa on käytetty lasitiiltä 

juhlasalin, keittiön ja luokkahuonesiiven käytävien ikkunoissa. 

Rakennus edustaa massaltaan ja materiaaleiltaan 1950-luvun arkkitehtuuria. 

Muotokieli on 1930- ja 1940-luvulla rakennettuja kansakouluja vapautuneempaa. 

Juhlasaliosan arkkitehtuuri poikkeaa aikakautensa ja kouluosan arkkitehtuurista ja 

rakennus ei muodosta arkkitehtuuriltaan erityisen eheää kokonaisuutta.  

Koulurakennuksen rakennushistorialliset arvot ilmenevät ennen kaikkea Koulukadun 

puoleisessa julkisivussa, sisäänkäyntikatosten rakentamistavassa, yksityiskohdissa ja 

julkisivumateriaalien käytössä. 

Vaikka rakennuksessa on tehty vuosien varrella lukuisia muutoksia sisätiloihin, 

rakennuksen julkisivut ja massa ovat säilyttäneet alkuperäisen asunsa. 

Kuva 3. Sisäpihan puoleista julkisivua katoksineen tammikuussa 2019. (©Rejlers Finland Oy) 

Imatrankosken koulu liittyy Imatran kauppalan perustamiseen, jonka omaksi 

ensimmäiseksi kouluksi Imatrankosken koulu rakennettiin. Laajemmin historialliset 
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arvot liittyvät maamme kansakoulujen rakentamiseen oppivelvollisuuslain ja suurten 

ikäluokkien kouluikään tulemisen myötä. 

Aivan Koulukatuun kiinni rakennettu Imatrankosken koulu sijaitsee 

taajamakuvallisesti tärkeällä paikalla. 

  
Kuva 4. Julkisivu Koulukadun puolelle elokuussa 2019. (©Imatran kaupunki)  
 
 

 
Kuva 5. Koulurakennus pelikentiltä päin elokuussa 2019. (©Imatran kaupunki) 
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Kuva 6. Sisäpihan puoleista julkisivua tammikuussa 2019. (©Rejlers Finland Oy) 

 Koulurakennuksen kunto 3.1.2

Koulurakennuksesta on tehty kuntoarvio R-15 (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 

31.3.2015, Liite 6a) sekä osittaiset sisäilma- ja kuntotutkimukset (Kärki Sisäilmatalo, 

13.2.2018, Liite 6b). Kuntoarviossa todetaan, että rakennus on kokonaisuutena 

tyydyttävässä kunnossa. Rakennuksen julkisivurappaus on teknisen käyttöikänsä 

lopussa ja kaikki ikkunat sekä ovet tulisi uusia. Lisäksi rakennuksen lämpöenergian 

kulutus on reilusti yli vertailuarvon.  

Koulurakennusta on pyritty pitämään kunnossa (MRL 166 §). Viimeisimpiä 

korjaustoimenpiteitä ovat olleet vesijohtojen ja viemärien uusiminen 1980-luvulla, 

keittiön peruskorjaus, teknisen tilan peruskorjaus, lämmönsiirrinpaketin uusiminen 

vuonna 2008, IV-kanavien nuohous vuonna 2013. Kaikkien pintojen uusimisia on 

tehty eri aikoina. Imatran kaupunki on vastannut kiinteistön huoltotoimista. 

Kuntoarvioraportin mukaan LVI-järjestelmien osalta huolto on ollut riittävää. 

Sisäilmatutkimuksissa on havaittu, että huoltotoimenpiteistä huolimatta 

rakennuksessa on selvää mikrobikasvustoa rakenteissa. Välipohjarakenteissa 

mikrobivauriot ovat laaja-alaisia. Sisäilmassa on todettu myös raja-arvot ylittäviä 

teollisten mineraalivillakuitujen määriä. Luokkatiloissa on alkuperäinen ilmanvaihto, 

joka ei vastaa nykymääräysten vaatimuksia. LVIS-tekniikka tulisi uusia kauttaaltaan.  

 Lähiympäristön rakennuskanta 3.1.3

Asemakaavan muutosalueen välittömässä läheisyydessä Untonkujan varrella on 

omakotiasutusta. Kaavamuutosalueelta itään Koulukadun vastakkaisella puolella 
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rakenne muuttuu tiiviimmäksi, Pasinkujan molemmin puolin levittäytyy IV-VI –

kerroksisten asuinkerrostalojen alue. Tiiviimpi Imatrankosken keskusta 

liikerakennuksineen on n. 0,5 km päässä asemakaavan muutosalueelta. 

Kaavamuutosalueen etelä/länsipuolella kulkee 110 kV:n ja 220 kV:n voimalinjat 

korkeine pylväineen. 

Kuva 7. Kaavamuutosalueen eteläpuolella kulkeva voimajohto pylväineen. (©Imatran kaupunki) 

3.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on kaupunkiympäristöä. Koulun ja päiväkodin piha-alueet rajoittuvat 

mäntypuuvaltaiseen virkistysalueeseen, jota hoidetaan kaupunkimetsänä. Varsinaisia 

luonnontilaisia alueita asemakaavan muutosalueella ei ole. 

Kuva 8. Virkistys- ja ulkoilualuetta kaavamuutosalueen länsiosassa pelikenttien takana. (©Imatran 
kaupunki) 
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 Pohjavesi 3.2.1

Kaavamuutosalue ei sijaitse pohjavesialueella. 

 Maaperä 3.2.2

Kaavamuutosalue sijoittuu hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien alueelle, jossa 

vallitsevien hiekka-hiedan ja hienorakeisten moreenien ohella on paikoin ohutta alle 

puolen metrin savi-, lieju- tai turvekerroksia. 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneiden maiden kohteita. 

 Radon 3.2.3

Kaavamuutosalue kuuluu erittäin korkean radontason alueelle, jossa mittaustuloksista 

yli 49 % ylittää 400 Bg/m3.  Radonriskit tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja 

rakentamisessa. 

 Yhdyskuntatekninen huolto 3.2.4

Kaavamuutosalue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. 

 Maanomistus 3.2.5

Suunnittelualue muodostuu kiinteistöstä 153-12-16-2, joka on kokonaisuudessaan 

Imatran kaupungin omistuksessa. 

3.3 Suunnittelutilanne 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 3.3.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaista suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uudistetuista 

valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne astuivat voimaan 

1.4.2018. Tavoitteista korostuvat Imatrankosken koulun asemakaavamuutostyössä 

mm.: 

- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä 

viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin.  
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- Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- 

ja terveyshaittoja. 

 Maakuntakaava 3.3.2

Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Karjalan maakuntakaavan 21.12.2011.  

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 

19.10.2015.  Kaavan tavoitteena on ollut kaupan sijoittumisen ohjaaminen, keskustojen 

kehittäminen, Etelä-Karjalan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupan 

palveluverkon suunnitteleminen palvelemaan koko maakuntaa sekä kasvavaa 

matkailijavirtaa. Etelä-Karjalan 2. maakuntakaava on valmisteluvaiheessa. 

Kartta 2. Ote epävirallisesta Etelä-Karjalan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan 
yhdistelmäkartasta. (Lähde: Etelä-Karjalan Liitto) 
 
Suunnittelualue (maakuntakaavaotteessa punainen ympyrä) on merkitty 

maakuntakaavayhdistelmään taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan 

yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka sekä 

muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää tarvittavat 

taajamien sisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, 

yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.  
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Taajamatoimintojen aluetta koskee suunnittelumääräys: 

”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen 

eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tukien olemassa olevaa 

infraa. Suunnittelussa tulee myös edistää taajaman ydinalueen kehittämistä 

toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on 

sopeutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys 

vahvistuvat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää luonto- ja maisema-arvojen sekä 

kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. Sisäisten puistoja virkistys- 

sekä muiden vapaa-alueiden riittävyys tulee varmistaa. Arkusjärven ympäristön 

jatkosuunnittelussa tulee huomioida erityisen huolella jätevesi- ja hulevesiratkaisut ja 

muut vesistön tilaan vaikuttavat tekijät.” 

Muut asemakaavan muutosaluetta koskevat maakuntakaavamerkinnät: 

Kasvukeskusalueen laatukäytävä (lk)  

Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan keskeinen työssäkäynti- ja kasvukeskusalue. 

Laatukäytävä on kasvukeskusalueen yhdyskuntarakennetta kokoava vyöhyke ja 

maakunnan painopistealue. 

Aluetta koskee suunnittelumääräys: 

”Laatukäytävän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen 

toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa olevaa 

yhdyskuntarakennetta sekä turvata toimivat ja turvalliset liikenneväylät ja -yhteydet. 

Alueidenkäytön suunnittelussa tulee turvata pitkän tähtäimen maankäytölliset 

kehittämistarpeet, turvata joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen 

kehittämismahdollisuudet sekä pyrkiä vähentämään liikennetarvetta, parantamaan 

liikenneturvallisuutta sekä edistämään joukko- ja kevyenliikenteen edellytyksiä ottaen 

huomioon virkistys ja matkailu. Keskeisillä taajama-alueilla käytöstä poistuneiden 

alueiden uudistamista ja saneerausta tulee suunnata asumiseen ja lähipalveluihin. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon rantojen viheralueita 
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säilyttävä ja viheryhteyksiä mahdollistava rakentaminen sekä luonto- ja 

kulttuuriarvojen vaaliminen.” 

Kaupunki- / taajamarakenteen kehittämisen kohdealue (kk)  

Merkinnällä osoitetaan laatukäytävän taajamarakenteeseen liittyvät osa-alueet, joissa 

on erityistä painetta tarkastella ja suunnitella aluetta toiminnallisena kokonaisuutena. 

Merkinnällä tarkennetaan laatukäytävän keskuksien suunnittelutavoitteita. Alueilla, 

joilla on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon 

määrittelee aluevarausmerkintä. 

Aluetta koskee suunnittelumääräys: 

”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että 

kohdealueelle sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut eheyttävät 

kaupunki-/taajamarakennetta ja ne antavat hyvät mahdollisuudet kevyen liikenteen 

sekä joukkoliikenteen kehittämiseen ja lähipalveluiden toteutumiseen. 

Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä suunniteltaessa on turvattava riittävät 

lähivirkistysalueet.” 

Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv)  

Merkinnällä osoitetaan matkailun ja virkistyspalveluiden kehittämisen kannalta 

merkittäviä ja ympäristöltään vetovoimaisia vyöhykkeitä, joilla on edellytykset kehittyä 

monipuolisiksi matkailun ja vapaa-ajan kokonaisuuksiksi. Merkinnästä ei aiheudu 

maa- ja metsätalouteen eikä maaseutuelinkeinoihin, asumiseen ja maaomistukseen 

liittyviä rajoituksia. Metsätalouden harjoittaminen alueella perustuu metsälakiin. 

Aluetta koskee suunnittelumääräys: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun 

kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja 

kulttuuriympäristön arvoihin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia myös siitä, ettei 

kyseisiä arvoja vaaranneta. Arkusjärven ympäristön yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota maisema- ja luonnonarvoihin. 
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 Yleiskaava 3.3.3

Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa 19.4.2004. 

Kartta 3. Ote Kestävä Imatra 2020 –osayleiskaavasta. (Lähde: Imatran kaupunki) 
 

Suunnittelualueelle on yleiskaavassa osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta 

(PY). Koulukorttelin metsäinen länsiosa on merkitty virkistysalueeksi (VL). 

Imatrankosken koulu on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr).  

Imatran yleiskaava 2040 

Imatran uuden yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt. Yleiskaava on 

aloitusvaiheessa. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui vuoden 

2018 alussa. Imatrankosken koulun asemakaavamuutos otetaan huomioon 

yleiskaavaratkaisussa. 

 Asemakaava 3.3.4

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 30.7.1986 vahvistama 

asemakaava, jossa korttelialue on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-

k). Indeksi k osoittaa, että alue on varattu kunnan tarpeisiin.  Kerrosluku on III ja 

tehokkuus e=0,30. Kortteliin on osoitettu rakennusala päiväkodille (pk). Kortteliin on 

myös osoitettu leikki- ja oleskelualue (le) sekä pysäköintialueet (p). Autopaikkoja on 

varattava 1 ap / 100 k-m2. 
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Kartta 4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. (Lähde: Imatran kaupunki) 

 Selvitykset 3.3.5

Työssä käytetään hyödyksi mahdollisimman paljon jo tehtyjä selvityksiä, mm. 

maakuntakaavan ja yleiskaavan selvityksiä. 

Imatrankosken koulusta on tehty rakennushistoriaselvitys (Ramboll, 31.8.2016). 

Selvitys on tämän selostuksen liitteenä 5. 

Koulurakennusta on laadittu kuntoarvio (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 31.3.2015, 

Liite 6a) sekä osittaiset kuntotutkimukset (Kärki Sisäilmatalo, 13.2.2018, Liite 6b). 

 Rakennusjärjestys 3.3.6

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

 Tonttijako- ja rekisteri 3.3.7

Korttelin 16 tonttijako on hyväksytty 27.10.1986. Korttelin 16 tontti 2 on merkitty 

tonttirekisteriin 21.11.1986.  

Asemakaavamuutoksessa sitovan tonttijaon piiriin kuuluvat korttelin 16 tontit 3-6. 

Tämän asemakaavan alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako kortteliin 16. 
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 Pohjakartta 3.3.8

Pohjakartta täyttää MRL § 54a vaatimukset. 

 Rakennuskiellot 3.3.9

Asemakaavan muutosalue ei ole rakennuskiellossa. 

 Aloitteet 3.3.10

MITRA Imatran Rakennuttaja Oy on tehnyt asemakaavamuutoksesta aloitteen 

19.10.2018 (nro 4/18). Aloite on osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. 

Aloitteen perusteluna on kaavamerkintöjen ja korttelijärjestelyjen uudelleen 

tarkastelu, jotta kaavamerkinnät eivät ole kiinteistökehittämisen esteenä 

koulukiinteistön jäädessä palvelutuotannon ulkopuolelle. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Asemakaavan muutos on käynnistetty MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta 

(5/18), joka on päivätty 19.10.2018.  

MITRAn hallinnoima Imatran Toimitilat Oy omistaa ja vuokraa Imatran kaupungin 

alueella noin 60 kiinteistöä. Vuokralaisena ovat mm. Imatran kaupungin perusopetus-, 

varhaiskasvatus-, liikunta- sekä kulttuuripalvelut. Imatran kaupungin palveluverkon 

uudistamispäätöksen johdosta useita kiinteistöjä tulee jäämään tyhjilleen lähivuosina. 

Huomioiden kohteiden sijainti sekä peruskorjaus ja kunnostustarpeet niiden 

edelleenvuokraus on erittäin haastavaa. Kohteet tulevat rasittamaan yhtiöiden taloutta 

merkittävästi.  

Kaupunginhallitus (IMR/1311/00.01.01.01/2018) on päättänyt antaa Imatran 

Toimitilat Oy:lle konserniohjauksen tyhjilleen jäävien em. kiinteistöjen 

kehittämisohjelman laatimiseksi. Kehittämisohjelma valmistellaan tarvittavin osin 

yhteistyössä kaupungin kaavoitusyksikön kanssa. Yksittäisten kiinteistöjen 

kehittämislinjaukset saatetaan erikseen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.  
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Imatrankosken koulun asemakaavan muuttaminen liittyy em. päätökseen ja 

kokonaisuuteen. 

Koulun alueen kaavamuutoksen tarve syntyy myös Imatran kaupunginvaltuuston 

päätöksestä 24.10.2016 (§ 68), jonka mukaan tulevaisuuden koulu- ja 

päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. kolmen koulukeskuksen mallin mukaisesti. 

Em. päätöksen mukaan esi- ja perusopetus tullaan keskittämään kolmeen 

yhtenäiskouluun – Vuoksenniskan, Mansikkalan ja Kosken koulukeskuksiin - vuoteen 

2026 mennessä. Kaavamuutosalueelta sijaitsevasta Imatrankosken koulusta oppilaat 

siirtyvät Kosken koulukeskukseen, joka asetetun aikataulun mukaisesti otetaan 

käyttöön elokuussa 2021. Kaavamuutos tukee Imatran kaupungin kouluverkon 

kehittämiselle luotuja tavoitteita. 

 Vireilletulo 4.1.1

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 17.2.2019, jolloin myös osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (Liite 1.) on asetettu nähtäville. 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

 Osalliset 4.2.1

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 

oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne 

viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on 

oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 

mielipiteensä (MRL 62 §). 

Osallisia ovat mm.: 

• Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (kaupunkisuunnittelu, kaupunki-infra, 
rakennusvalvonta, Imatran vesi) 

• Imatran seudun ympäristötoimi 
• Liikuntapalvelut 
• Kulttuuri-, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut 
• Rakennusvalvonta 
• Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 
• Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 
• Puhelin- ja sähköyhtiöt 
• Imatran Lämpö Oy 
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• Viranomaiset 
• Etelä-Karjalan liitto 
• Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
• Etelä-Karjalan museo 
• Museovirasto 
• Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 
• Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 
• Imatran seudun vammaisneuvosto 
• Imatran vanhusneuvosto 
• Imatran nuorisovaltuusto 
• Imatran kotiseutuyhdistys ry 
• Imatran kaupunkikeskustat ry 
• Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys 
• Muut alueen toimijat 

 Kaavoituksesta tiedottaminen 4.2.2

Kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 

kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan Asiakaspalvelu 

Imatrassa (kaupungintalo 1.krs), Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla 

ja internetsivuilla. Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan 

myös kirjeitse kaava-alueen ja lähialueen maanomistajia. Kaava-aineisto on nähtävillä 

koko kaavoitusprosessin ajan. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä koko kaavaprosessin ajan 

Imatran kaupungin internetsivuilla 

 https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat .  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään suunnittelun edetessä. 

 Valmisteluvaiheen kuuleminen 4.2.1

Vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 

17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma jää nähtäville koko valmistelun ajaksi.  

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä vuorovaikutusta varten 6.5. – 7.6.2019. 

Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittelytilaisuus 9.5.2019. Osallisilla oli mahdollisuus 

esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 

Palautteet kaavaluonnoksesta ovat tämän selostuksen liitteenä olevassa 

vuorovaikutusraportissa (Liite 4.).  

21 
 

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/asemakaavat


 
 
 

IMATRAN KAUPUNKI 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaupunkisuunnittelu 

 

Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 1.2.2019 ja viranomaisilta 

pyydettiin lausunnot kaavaluonnoksesta sen nähtävilläoloaikana. Valmisteluvaiheessa 

ennen luonnoksen nähtäville laittoa pidettiin viranomaistyöneuvottelu 11.4.2019. 

Kartta 5. Asemakaavan muutosluonnos, nähtävillä 6.5. – 7.6.2019. 
 
Asemakaavan muutosluonnoksesta saadun palautteen pohjalta luonnosta muutettiin 

ehdotusvaiheeseen seuraavasti: 

- kolmen asuinkerrostalokorttelin sijasta kaavamuutosehdotukseen on osoitettu 

kaksi kerrostalokorttelia 

- koulun käytössä ollut hiekkapäällysteinen palloilukenttä on säilytetty 

kokonaisuudessaan (vu-3), kentän pohjoisosaan on osoitettu pysäköintialue (p) 

- kevyen liikenteen väylä (Ilmarisenpolku) on osoitettu Koulukadun jatkeeksi 

virkistysalueelle, katualue poistettu  

 Ehdotusvaihe 4.2.2

Kaavaehdotus asetettiin nähtäville vuorovaikutusta varten 18.10. – 18.11.2019 väliseksi 

ajaksi. Osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen 
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nähtävilläoloajan päättymistä. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tuli tehdä 

kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna 

kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai 

kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki on antanut perustellut vastineet muistutuksiin 

nähtävilläoloajan päätyttyä ja vastineet on liitetty kaavaselostuksen liitteenä olevaan 

vuorovaikutusraporttiin.  

 Lausunnot  4.2.3

Sekä kaavaluonnos- että kaavaehdotusvaiheessa on pyydetty ja saatu lausunnot 

tarvittavilta viranomaisilta ja sidosryhmien edustajilta. Lausunnot vastineineen on 

kirjattu kaavamuutoksen vuorovaikutusraporttiin, Liite 4. 

 Hyväksyminen (MRL 52 §) 4.2.4

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella kaavakarttaan ja 

kaavaselostukseen on kaavaehdotuksen nähtävilläolon 18.10. – 18.11.2019 jälkeen 

tehty vähäiset tekniset muutokset 3.12.2019. Kaavakarttaan on tarkistettu 

merkintöjen selitykset. Myös 110 kV:n suoja-alueen rajaus (kaavamerkintä va) on 

tarkistettu kaavakarttaan Fingrid Oy:n kaavaehdotuksesta antaman lausunnon 

18.11.2019 mukaiseksi sekä lisätty va-merkinnän selitys kaavakarttaan. (Muutos 

3.12.2019) 

Tieto asemakaavamuutoksen hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat kirjallisesti 

sitä pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Jos saman kirjelmän on 

allekirjoittanut useampi henkilö, tieto hyväksymisestä lähetetään vain kirjelmän 

ensimmäiselle allekirjoittajalle (MRL 67 §).  

Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan hyväksyy Imatran 

kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-

Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella:  

Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744 
70101 Kuopio 

Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä valiteta ja kaava on edennyt muutoin oletetun 

aikataulun mukaisesti, kaava saanee lainvoiman talvella 2020. 
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Kaavan hyväksymisen yhteydessä MITRA Imatran Rakennuttaja Oy: aloite 19.10.2018, 

nro 4/18, todetaan loppuun käsitellyiksi. 

 Viranomaisyhteistyö (MRL 66 §) 4.2.5

Asemakaavan suunnitteluun liittyvä valmisteluvaiheen viranomaistyöneuvottelu   

(MRL 66 §, MRA 18 ja 26 §) on pidetty 1.2.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa 

Kouvolassa. Valmisteluvaiheen työneuvottelu pidettiin Imatran kaupungintalolla 

11.4.2019. 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja 

muilta kaavamerkinnöiltään tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä.  

Asemakaavan muutosprosessissa tutkitaan Imatrankosken koululle yleiskaavassa 

esitetyn suojelumerkinnän tarpeellisuus, tavoitteena on mahdollistaa kortteliin 

asuinrakentamista.  

Päiväkodille ja päiväkodin pysäköinnille ja saattoliikenteelle osoitetaan oma 

korttelialueensa. Olemassa olevat pelikentät säilytetään kaavamuutoksessa. Metsäiset 

korttelinosat liitetään virkistysalueeseen. 

Tärkeänä tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset kaupunkikuvaan ja 

ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään kortteleiden 

viihtyisyyteen. Tavoitteena on myös turvata sujuvat kevyen liikenteen yhteydet sekä 

alueelliset viher- ja virkistysyhteydet. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavan perusrakenne muuttuu kaavamuutoksen yhteydessä. Entisen laajan 

koululle varatun Y-korttelin sijaan kaavamuutokseen on osoitettu kerrostalojen 

korttelialue AK, palvelurakennusten korttelialue P sekä laaja lähivirkistysalue VL-2, 

jolle sijoittuvat Y-korttelissa sijainneet palloilu-, tennis- ja rullalautailukentät (vu-3) 

pysäköintialueineen. P-korttelialueelle sijoittuu Mikonpuiston päiväkoti. Päiväkodin 
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käytössä ollut pysäköintialue on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), joka 

varataan edelleen päiväkodin käyttöön sekä osittain myös kerrostalokorttelin 

vieraspysäköintiin. 

Koulurakennuksen tilalle osoitetaan rakentamismahdollisuus kahdelle 

kuusikerroksiselle asuinpistetalolle. Asuinkerrostalojen väliin on osoitettu 

pysäköintipaikat. Mahdollisuus asuinrakennuksia palvelevien yhteistila- ja 

varastorakennusten rakentamiseen on osoitettu asuintonttien takaosaan. 

Entiseen koulun korttelialueeseen sisältyneet metsäiset alueet on liitetty osaksi 

lähivirkistysaluetta (VL-2). Virkistysalueelle menevän Ilmarisenpolun alue on osoitettu 

kevyen liikenteen väyläksi (pp). 

5.2 Aluevaraukset ja mitoitus 

AK Asuinkerrostalojen korttelialue 

Asuinkerrostalojen korttelialueelle on osoitettu mahdollisuus kahden asuinpistetalon 

rakentamiseen. Kortteli on jaettu kahdeksi eri tontiksi, joiden rajat ovat sitovia. 

Molempien kahden asuinkerrostalon suurin sallittu kerrosluku on VI ja 

rakennusoikeus on 2 200 k-m2. Autopaikkojen alueet (p) on osoitettu rakennusalojen 

väliin ja eteläpuolelle lähelle Koulukadun puoleista korttelin rajaa. Kutakin 85 k-m2:ä 

kohden on varattava 1 autopaikka. Pysäköintialueille voidaan rakentaa 

autokatoksia/talleja, niiden suurin sallittu rakennusoikeus kullakin tontilla on          

200 k-m2. Kullekin tontille saadaan rakentaa varasto/yhteistiloja, joiden 

tonttikohtainen rakennusoikeus on 80 k-m2. 

Koko AK-korttelin toteuttaminen edellyttää kaavamääräyksen mukaan yhtenäistä 

korttelisuunnitelmaa. Rakentamattomat korttelinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, 

pysäköinti-, leikki- tai oleskelualueina, on istutettava laadukkaasti. Olemassa olevaa 

puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon. 
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P Palvelurakennusten korttelialue 

Mikonpuiston päiväkodin alueelle on merkitty palvelurakennuten korttelialue, joka 

mahdollistaa sekä kunnallisen että yksityisen toimijan korttelissa. Tehokkuusluku 

korttelissa on 0,30 ja suurin sallittu kerrosluku on I. P-korttelin koko on 4 581 m2, 

jolloin tehokkuudella 0,30 rakennusoikeudeksi tulee 1 374 k-m2. 

VL-2 Lähivirkistysalue 

Metsäiset ulkoilu- ja virkistysalueet on merkitty lähivirkistysalueeksi, jolla alueen 

puusto tulee säilyttää ja tarvittaessa täydennysistuttaa alueelle tyypillisillä puulajeilla. 

Pelikenttien alueet on merkitty palloilu-, tennis- ja rullalautailukentiksi (vu-3). 

Lähivirkistysalueelle on varattu pysäköintialue (p) kenttien ja ulkoilualueen 

autopaikoitukseen. 

LPA Autopaikkojen kortteli 

Nykyisen Mikonpuiston päiväkodin pysäköintialue on merkitty autopaikkojen 

korttelialueeksi, joka on tarkoitettu palvelurakennusten korttelialueen käyttöön 

(merkintä 16-3).  
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5.3 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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5.4 Nimistö 

Kaavamuutosalueen nimistö säilyy ennallaan. 

5.5 Asemakaavamuutoksen suhde yleiskaavaan 

Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa 19.4.2004. Siinä Imatrankosken koulurakennus on merkitty 

suojeltavaksi rakennukseksi. Suojeltumerkintää ei ole asemakaavassa, joka on 

vahvistettu 30.7.1986. Nyt laadittava asemakaavamuutos on siis yleiskaavan vastainen.  

Yleiskaavaa ”Kestävä Imatra 2020” laadittaessa on otettu huomioon mm. rakennetun 

ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Yleiskaavan 

rakennussuojelukohteiden määrittelyssä on osittain käytetty inventointia ”Imatran 

rakennetun ympäristön kohteet” (Lasse Ojonen, 1994). Imatrankosken koulu ei sisälly 

ko. inventointiin.  Yleiskaavassa suojeltujen rakennuskohteiden valinta yleiskaavaan 

(sr-merkintä) on muiden kuin lain nojalla suojeltavien kohteiden osalta rajattu 1960-

lukuun ja sitä vanhempiin merkittäviin kohteisiin. Imatrankosken koulun 
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suojelumerkintä yleiskaavassa ei siis perustu rakennusinventointiin ja inventoinnin 

pohjalta laadittuun rakennuksen arvottamiseen, vaan pelkästään rakentamisvuoteen. 

Yleiskaavan laatimisen jälkeen koulurakennuksen rakenteissa on ilmennyt 

kosteusvaurioita ja laaja-alaista mikrobikasvustoa. Rakennuksessa suoritetut 

kuntoarviot ja –tutkimukset osoittavat, että riskien poistaminen kokonaan vaatisi 

laajoja rakenteiden purku- ja uusimistöitä koko rakennuksessa. Rakennukselle on 

lähes mahdotonta löytää jatkokäyttöä. Suojelumerkinnän pois jättäminen 

asemakaavasta yleiskaavan vastaisesti on näin ollen perusteltua. Edellä mainituin 

perustein yleiskaavan PY-merkinnän (julkisten palvelujen ja hallinnon alue) 

tarkentuminen palvelujen (P) ja kerrostaloasumisen (AK) käyttötarkoitusmerkinnöiksi 

asemakaavamuutoksessa on myös perusteltua. 

Asemakaavamuutoksessa esitetyt virkistysalueet ovat osayleiskaavan mukaiset. 

6 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Kulttuuriset vaikutukset 

 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 6.1.1

Imatrankosken koulurakennus edustaa massaltaan ja materiaaleiltaan 1950-luvun 

arkkitehtuuria. Muotokieli on 1930-1940 –luvuilla rakennettujen koulujen muotokieltä 

vapautuneempaa. Rakennushistorialliset arvot ilmenevät ennen kaikkea Koulukadun 

puoleisessa julkisivussa, sisäänkäyntikatosten rakentamistavassa, yksityiskohdissa ja 

julkisivumateriaalien käytössä. Rakennushistoriaselvityksen (Ramboll, Liite 5.) 

mukaan juhlasaliosan arkkitehtuuri poikkeaa aikakautensa ja kouluosan 

arkkitehtuurista ja rakennus ei muodosta arkkitehtuuriltaan erityisen eheää 

kokonaisuutta. 

Rakennus sijoittuu Koulukadun suuntaisesti miltei Koulukadun rajaan kiinni. 

Sisäpihalle sijoittuva päärakennusta matalampi juhlasalisiipi ei erotu Koulukadun 

katutilassa.  Koulurakennus ei näy taajamakuvassa kauas tai kohoa maastollisesti 

muuta aluerakennetta korkeammalle. Koulurakennus on osittain jäänyt 1970-80 –

luvuilla rakentuneen omakoti- ja kerrostaloalueen sisälle virkistysalueen laitaan.  
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Koulun historialliset arvot liittyvät Imatran kauppalan perustamiseen, jonka omaksi 

ensimmäiseksi kouluksi Imatrankosken koulu rakennettiin. Laajemmin historialliset 

arvot liittyvät maamme kansakoulujen rakentamiseen oppivelvollisuuslain ja suurten 

ikäluokkien kouluikään tulemisen myötä. Koulun historiallinen merkittävyys liittyy 

laajemmalti Imatran voimakkaaseen teollistumiseen ja Imatran kauppalan 

perustamiseen vuonna 1948. Oppivelvollisia lapsia oli paljon ja kouluja tarvittiin.  

Koulurakennuksen mahdollinen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksilla 

vaikuttaisi heikentävästi rakennettuun ympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. 

Laajemmalti tarkastellen Imatrankosken koulu on osa laajempaa Suomen 1950-luvulta 

peräisin olevaa koulukantaa, jota on jouduttu usein juuri sisäilmaongelmien takia 

purkamaan. Imatralla on kuitenkin vielä säilytetty vanhoja kouluja. 1970-luvulla 

rakennettuja ja sitä vanhempia koulurakennuksia on Imatralla Imatrankosken koulu 

pois lukien vielä yhdeksän (Liite 7.). 

Positiivisia vaikutuksia syntyy Imatrankosken keskustan alueen tiivistämisestä 

uudisrakentamisella. Keskustan palvelut ovat hyvin saavutettavissa uudelta 

asuinkorttelilta. 

 Vaikutukset kaupunkikuvaan 6.1.2

Imatrankosken koulun kaupunkikuvalliset arvot liittyvät sen sijaintiin Koulukadun 

varressa. Korkeana julkisena rakennuksena se on muodostanut eheää katutilaa ja 

toiminut selkärankana sen ympärille myöhemmin 1970-1980 –luvuilla 

muodostuneelle omakoti- ja kerrostaloasutukselle. Yhdyskuntarakenteessa 

koulurakennus on toiminut lähialueen maamerkkinä aina 1980-luvulle saakka, jolloin 

lähiympäristöön alkoi nousta yhtä korkeita tai korkeampia IV-V –kerroksisia 

asuinrakennuksia.  

Myös kaavamuutoksen mukaiset kaksi erillistä pistekerrostaloa muodostavat 

selkärangan viereiselle asuinalueelle ja muodostavat eheää katutilaa Koulukadulle. 

Kaavamuutos ei salli yhtenäisen pitkän rakennusmassan toteuttamista Koulukadun 

varteen. Erillisinä rakennusmassoina uudisrakennukset sopeutuvat osaksi olevaa 

yhdyskuntarakennetta ja varjostavat yhtenäistä pitkää rakennusmassa vähemmän 

lähiympäristön omakotiasutuksen piha-alueita. Erilliset rakennusmassat pilkkovat 
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pysäköintialueet pienempiin osiin, jolloin vältytään kaupunkikuvaa ja viihtyvyyttä 

heikentäviltä laajoilta pysäköintikentiltä. 

Asuinkorttelin toteuttaminen edellyttää kaavamääräysten mukaan 

korttelisuunnitelman laatimista. Velvoite tähtää laadukkaaseen suunnitteluun ja 

toteuttamiseen sekä yhtenäisen kaupunkikuvan muodostumiseen. 

 Vaikutukset rakennusten säilymiseen 6.1.3

Imatrankosken koulu 

Asemakaavan muutos ei tue Imatrankosken koulurakennuksen säilymistä. 

Sisäilmastoselvityksen ja kuntotutkimuksen perusteella rakennuksen 

peruskorjaaminen edellyttäisi mittavia rakennusteknisiä muutoksia, esim. LVIS-

tekniikan sekä julkisivun, ikkunoiden ja ovien uusimisen kaikilta osin. Lisäksi 

välipohjiin ja materiaaleihin tulisi tehdä merkittäviä korjaavia toimenpiteitä 

mikrobikasvuston poistamiseksi. Peruskorjaustoimenpiteet ja niiden kustannukset 

tulisivat MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n laadittaviksi ja maksettaviksi. 

Ulkopuolista rakennuttajaa/rahoittajaa on vaikeaa löytää peruskorjaamaan 

homevaurioista rakennusta, jossa pitkäaikaisen oleskelun turvallisuus ja terveellisyys 

on peruskorjauksenkin jälkeen epävarmaa. Esim. majoitus- ja asumistiloille vaadittava 

koneellinen ilmastointijärjestelmä saattaa imeä rakenteista mikrobeja uudestaan 

huoneilmaan.  

Maanomistajalle ja oikeuden haltijalle (Imatran kaupunki ja MITRA Imatran 

Rakennuttaja Oy) asemakaavamuutoksesta aiheutuvan kohtuuttoman rajoituksen ja 

haitan tunnusmerkit voivat täyttyä (MRL 54 § 3 mom), jos koulurakennukselle 

annetaan suojelumerkintä ja se siitä johtuen jää tyhjilleen ilman jatkokäyttöä. 

Rakennusta ei tällöin saa purkaa, mutta rakennukselle jatkokäyttöä etsittäessä 

rakennusta tulee kuitenkin huoltaa ja korjata, jotta rakennus voisi jatkokäytön 

mahdollisesti löydyttyä täyttää peruskorjaukselle asetettavat vaatimukset koskien 

terveellisyyttä ja turvallisuutta (MRL 117 §, 117 c §, 117 d §). Mitä pidempään rakennus 

on ilman asianmukaista peruskorjausta ja jatkokäyttöä, sen epätodennäköisempää on 

löytää rakennukselle rahoitus ja jatkokäyttö. 
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Mikonpuiston päiväkoti 

Kaavamuutos mahdollistaa Mikonpuiston päiväkodin nykyisen rakennuksen 

säilymisen tai päiväkodin uudisrakennuksen rakentamisen Y-korttelialueelle 

nykyiselle paikalleen. 

6.2 Vaikutukset virkistykseen 

Alueelliset virkistysalueyhteydet säilyvät kaavamuutoksessa. Virkistysalueen roolia 

vahvennetaan liittämällä voimassa olevan kaavan korttelialueen puustoiset osat 

kaavamuutosalueen länsipuolella avautuvaan lähivirkistysalueeseen. 

Tennis- ja rullalautailualueet sekä osa pallokentästä säilyvät alueellisina 

liikuntapaikkoina ja muodostuvat kaavamuutoksen myötä osaksi laajempaa 

virkistysalueverkostoa. 

6.3 Vaikutukset liikenteeseen 

Liikenne asemakaavan muutosalueella ja sen ympäristössä tulee jonkin verran 

kasvamaan asuinrakentamisen myötä. Liikenteen huiput tulevat todennäköisesti 

sijoittumaan samoihin ajankohtiin kuin nykyisin korttelin ollessa koulu- ja 

päiväkotikäytössä eli aamuihin ja iltapäiviin, joten vaikutukset eivät tule olemaan 

merkittäviä. 
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Jos kaavamuutoksesta ei valiteta, se saa lainvoiman noin kuukauden kuluttua 

kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä. Kaavamuutoksen toteuttaminen voi 

alkaa heti kun kaava on saanut lainvoiman. 

7.2 Toteutuksen seuranta 

Toteutusta seuraavat Imatran kaupunki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä 

museoviranomainen. 

 

 

 

Imatralla 30.4.2019 

Muutos 17.9.2019 ja 3.12.2019 

Kaavaselostusta on täydennetty 17.9.2019 kaavaehdotuksen nähtäville asettamista 

varten. 

Kaavakarttaan on kaavaehdotuksen nähtävilläolon 18.10. – 18.11.2019 jälkeen tehty 

tekninen muutos 3.12.2019: 110 kV:n suoja-alueen rajaus (kaavamerkintä va) 

tarkistettu kaavakarttaan Fingrid Oy:n kaavaehdotuksesta antaman lausunnon 

18.11.2019 mukaiseksi sekä lisätty va-merkinnän selitys.  

 

 

Imatran kaupunki    

 

Kaija Maunula   Ulla Karjalainen 

kaavoitusarkkitehti   kaupunkisuunnittelupäällikkö 
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