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ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS,
joka koskee 30.4.2019 päivättyä asemakaavakarttaa 1098

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

IMATRA, kaupunginosa 35, Tainionkoski

Asemakaavan muutos: Kortteli 2 ja kortteli 40 sekä niihin liittyvät
lähivirkistysalue (osa) ja katualue (osa).

Asemakaavamuutoksella muodostuu:
Korttelin 2 tontit 4, 5 ja 6 sekä niihin liittyvät
lähivirkistysalueet (VL), urheilu- ja
virkistyspalvelujen alue (VU) sekä Postikujan
katualue.

Kaavan laatija: Kaija Maunula, kaavoitusarkkitehti YKS 524
Puh. 020 617 4460
Virastokatu 2, 55100 Imatra
kaija.maunula@imatra.fi

Suunnittelija: Timo Könönen, kaavoitusinsinööri
Puh. 020 617 4425
Virastokatu 2, 55100 Imatra
timo.kononen@imatra.fi
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Aloitteet 16.11.2018, nro 5/18
30.10.2019

Vireilletulo, OAS nähtäville 17.2.2019

Kaavaluonnos (30.4.2019) nähtävillä,
esittelytilaisuus 9.5.2019

6.5.-7.6.2019

Kaupunkikehityslautakunta palautti
kaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi

2.10.2019 § 95

Kaupunkikehityslautakunta 22.10.2019 § 104

1. kaavaehdotus nähtävillä 28.10. – 27.11.2019

Kaupunginhallitus palautti kaavaehdotuksen
uudelleen valmisteltavaksi

16.12.2019 § 283

Kaupunkikehityslautakunta 21.1.2020 § 5

2. kaavaehdotus nähtävillä tammi – helmikuu 2020

Kaupunginhallitus helmi – maaliskuu 2020

Kaupunginvaltuusto maalis – huhtikuu 2020

Lainvoimainen huhti – toukokuu 2020
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1.2 Perustiedot

Asemakaavan muutosalue käsittää Tainionkosken 35. kaupunginosan korttelin 2 ja
korttelin 40 sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet (Postikuja). Korttelissa 2
sijaitsevat Tainionkosken koulu, koulun lisä- ja ruokalarakennukset sekä entisen
yläkoulurakennuksen (Tainiotalo) piha- ja pysäköintialueineen. Korttelissa 40 sijaitsee
Tainionkosken entinen postitalo, joka on kunnostettu liike/toimistotilaksi ja
asunnoiksi. Tavoitteena on muuttaa korttelin 2 (Tainionkosken koulu) asemakaavaa
siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai -
määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä. Korttelia 40 on tavoitteena
laajentaa sekä osoittaa sille kaavamuutoksessa rakennusalat ja rakennusoikeus siten,
että yritysten toimintamahdollisuudet korttelissa säilyvät.

Korttelin 2 asemakaavan muutos on käynnistetty MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n
aloitteesta (nro 5/18), joka on päivätty 16.11.2018 (1. ehdotusvaihe). Kortteli 40
liitettiin kaavamuutosalueeseen kaavamuutoksen 2. ehdotusvaiheessa. Korttelin 40
asemakaavan muuttamisesta on tehnyt aloitteen Asunto Oy Imatran Postilaatikko
30.10.2019. Kaavoitusaloitteet ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä.

Kaavamuutosta työsti luonnosvaiheeseen saakka Rejlers Finland Oy MITRA Imatran
Rakennuttaja Oy:n konsulttina. Kaavamuutos siirtyi ehdotusvaiheessa laadittavaksi
Imatran kaupungin kaupunkisuunnitteluun.

1.3 Alueen sijainti

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Tainionkosken kaupunginosassa 35,
Juskunmäenkadun, Suokadun ja Tainionkoskentien välisellä alueella n. 4,5 km päässä
Imatrankosken keskustasta ja n. 3,5 km päässä Mansikkalan kauppakeskuksesta.
Valtatielle 6 suunnittelualueelta on matkaa n. 2 km. Kaavamuutosalueen pinta-ala on
noin 4,4 hehtaaria.

Kartta 1. Asemakaavan muutosalue opaskartalla.
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2 TIIVISTELMÄ

Kortteli 2 on Tainionkosken entinen koulujen keskittymä. Alueella on sijainnut ala- ja
yläkoulu sekä kouluihin liittyvät pelikentät ja pysäköintialueet. Alakoulu toimii vielä
nykyisin vanhassa 1930-luvulla rakennetussa koulurakennuksessa. Alakoulun oppilaat
tulevat siirtymään uuteen Mansikkalan koulukeskukseen syksyllä 2020. Yläkoulu on jo
aikaisemmin siirtynyt alueelta pois ja yläkoulun entisessä rakennuksessa,
Tainiotalossa, toimii mm. Imatran työväenopisto ja musiikkiopisto (Virta-opisto).
Tainiotalo on tarkoitus purkaa sisäilmaongelmien takia. Rakennus vaatisi täydellisen
peruskorjauksen. Myös Tainiotalon lisärakennukset ja katokset sekä vanhan koulun
pihapiirin pohjoislaidalla sijaitseva lisärakennus ovat huonokuntoisia.

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
yhtenäiskouluun – Vuoksenniskan, Mansikkalan ja Kosken koulukeskuksiin - vuoteen
2026 mennessä. Kaavamuutosalueelta sijaitsevasta Tainionkosken koulusta oppilaat
siirtyvät Mansikkalan koulukeskukseen, joka asetetun aikataulun mukaisesti otetaan
käyttöön elokuussa 2020. Myös Virta-opiston opetus siirtyy Mansikkalan
koulukeskuksen uusiin tiloihin.

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.

Vanhalle Tainionkosken koulurakennukselle toivotaan löytyvän jatkokäyttöä
joustavien kaavamerkintöjen ja –määräysten kautta. Tavoitteena on myös, että jos
MITRA Imatran Rakennuttaja Oy ei kiinteistökehittämisestä huolimatta löydä
Tainionkosken koulukiinteistölle jatkokäyttöä tai saa sitä myytyä tai vuokrattua, sen
purkaminen täytyy olla mahdollista.

Purettavan Tainiotalon tilalle esitetään koulukorttelikokonaisuuteen liittyvää
asuinrakentamista. Alueen pysäköintialueet, puusto ja korttelin sisäiset kulkureitit
säilyvät kaavamuutoksessa nykyisellään.

Korttelissa 40 sijaitsee 1930-luvulta peräisin oleva funktionalismia edustava
Tainionkosken entinen postitalo. Rakennus on tiili- ja betonirunkoinen, julkisivut ovat
vaaleiksi rapatut. Nykyisin postitalossa on liike/toimistotiloja sekä neljä eri kokoista
asuinhuoneistoa. Pihapiirissä on myös antennimasto sekä huolto/talousrakennus.

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019, jolloin myös osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville. Kaavan valmisteluaineisto
(kaavaluonnos) oli nähtävillä 6.5. – 7.6.2019. Luonnoksesta saadun palautteen
perusteella laadittiin kaavaehdotus (1. asemakaavamuutosehdotus), jonka
kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan 2.10.2019 (§ 95) palauttaa uudelleen
valmisteltavaksi kaupungin kaavoitusyksikköön Tainionkosken vanhan koulun
suojelumerkintöjen osalta. Uusi kaavaehdotus valmistui käsiteltäväksi
kaupunkikehityslautakunnan 22.10.2019 pitämään kokoukseen, jossa lautakunta
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päätti asettaa kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.10.
– 27.11.2019 välisen ajan. Kaupunginhallitus käsitteli 1. asemakaavamuutosehdotusta
kokouksessaan 16.12.2019 § 283 ja päätti palauttaa ehdotuksen uudelleen
valmisteltavaksi.

Kaavaehdotus valmisteltiin uudelleen (2. asemakaavamuutosehdotus).
Muutosalueeseen sisällytettiin kortteli 40 Asunto Oy Imatran Postilaatikon 30.10.2019
tekemän kaavamuutosaloitteen mukaisesti. Korttelia 40 laajennettiin osaksi korttelia
2. Korttelin rakennusalat ja rakennusoikeudet tarkistettiin.

Kuva 1. Asemakaavan muutosalue ilmakuvalla. (Lähde: MML)

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Rakennettu ympäristö

Korttelissa 2 sijaitsee vuonna 1936 valmistunut Tainionkosken alakoulurakennus,
jonka kanssa samassa pihapiirissä ovat vuonna 2015 rakennettu koulun
ruokalarakennus sekä koulun pitkänomainen lisärakennus polkupyöräkatoksineen
vuodelta 1960. Vanhan koulun pihapiiristä itään vanhan koulun pihapiiriä n. kaksi
metriä ylempänä sijaitsee vuonna 1963 rakennettu Imatran työväenopiston rakennus,
ns. Tainiotalo (entinen yläkoulu).

Korttelin 2 pysäköintialueet pensasistutuksineen sijoittuvat alakoulun pihapiirin ja
Tainiotalon väliselle alueelle. Koulurakennusten eteläpuolella huomattavasti alempana
maastossa on juoksuradan ympäröimä pallokenttä, joka talvisin toimii
jääkiekkokaukalona.

Korttelissa 40 sijaitsee 1930-luvulta peräisin oleva funktionalismia edustava
Tainionkosken entinen postitalo, joka on peruskorjattu asuinnoiksi ja liiketiloiksi.
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Rakennus on tiili- ja betonirunkoinen, julkisivut ovat vaaleiksi rapatut.
Kaksikerroksisen postirakennuksen interiööri on ollut mielenkiintoinen, mutta
sisätilojen peruskorjaamisen yhteydessä niiden ainutlaatuisuus on menetetty.

Asemakaavan muutosalue on virkistysalueiden ja omakotiasutuksen ympäröimä.
Korttelin 2 eteläosasta palloilu/urheilukentän ”terassilta” avautuu näkymiä
koulukorttelin eteläpuoliselle peltoalueelle. Korttelialueen pohjoisosassa kasvaa
mäntypuuvaltaista sekametsää.

Liikennöinti kaavamuutosalueelle tapahtuu etelästä Juskunmäenkadulta ja pohjoisesta
Postikujalta. Kortteliin 40 kuljetaan ainoastaan Postikujalta. Korttelin 2 pohjoisosaa
raajavalta Suokadulta on yhteys Tainionkosken vanhan koulurakennuksen pihapiiriin.

Kuva 2. Tainionkosken koulu ja ruokalarakennus elokuussa 2019.

Historiaa
Tainionkoski alkoi kehittyä teollisuustaajamaksi 1880-luvulla kun
metsäteollisuusyritys Aktiebolaget Tornator (nyk. Tornator Oy) perusti
Tainionkoskelle puuhiomon, paperitehtaan ja lankarullatehtaan. Imatran
Voimalaitoksen valmistumisen jälkeen vuonna 1929 Imatran seudulle perustettiin
useita uusia teollisuuslaitoksia, puunjalostusteollisuuden lisäksi metalliteollisuutta
mm. Imatran Rautatehdas vuonna 1936. Enso-Gutzeit Oy:n Kaukopään tehdas
valmistui vuonna 1935. Teollisuuden kasvu synnytti tehdasyhdyskuntia taajamiin, mm.
Tainionkoskelle, jolloin tarve syntyi myös uusille koulurakennuksille. Tainionkosken
koulu rakennettiin keskeiselle paikalle taajamaan mäen päälle.  Koulun ympärille on
vuosien varrella muodostunut pientalovaltainen asuinalue.
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Tainionkosken koulu
Lähde: Tainionkosken koulun rakennushistoriaselvitys, Ramboll, 31.8.2016, Liite 5.

Koulurakennus on valmistunut vuonna 1936. Ensimmäiset julkisivupiirustukset
löytyvät vuodelta 1947 ja ne ovat arkkitehti Jalmari Lankisen allekirjoittamat.
Rakennuksen ulkoasussa on selvästi nähtävissä 1930-luvun kouluarkkitehtuurin
ihanteet: kompakti, tarkoituksenmukainen massoittelu, rapatut julkisivut ja
ikkunoiden puitejako.

Kuva 3. Tainionkosken koulun julkisivua etelään tammikuussa 2019.

Julkisivumateriaalit, sisäänkäynnit, portaikot, kaiteet ja kiinteät katokset ovat pääosin
säilyneet. Ulkoasultaan rakennus on säilynyt hyvin, suurimmat muutokset ulkoasussa
ovat länsiosan korottaminen uuden luokkahuoneen rakentamisen myötä ja
ullakkokerroksen katon korottaminen rakennuksen keskellä neljänteen kerrokseen
konehuonetta varten. Uusitut ikkunat ovat aukotukseltaan alkuperäisten kaltaiset.

Koulurakennus koostuu kolmesta eri siivestä, joilla kullakin on ollut oma
käyttötarkoitus; kouluosa, asunto-osa ja juhlasaliosa. Sisätiloissa koulun päätilojen
huonejako on säilynyt. Alkuperäisellä paikallaan säilyneitä tiloja ovat ruokala,
juhlasali, porrashuoneet, oppilaskäytävät sekä kouluosan luokkahuoneet.
Luokkahuoneissa on alkuperäisiä kiinteitä kaappeja. Eniten kokonaisuutta ovat
muuttaneet sisätiloissa tehdyt remontit, kuten asuintilojen muuttaminen
opetuskäyttöön ja keittiön muuttaminen pukuhuone- ja pesutiloiksi.

Tainionkosken koulun suunnittelija arkkitehti Jalmari Lankinen oli tuottelias
arkkitehti. Hän jätti pysyvän jäljen mm. Viipurin kaupunkikuvaan. Maaseudulle
Lankinen suunnitteli monia laitoksia ja yksityisiä rakennuksia. Lankinen suunnitteli
myös lukuisia koulurakennuksia, mm. Armilan koulun Lappeenrannassa (1938) ja
Joutsenon Martikanpellon koulun.
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Tainionkosken koulusta on laadittu rakennushistoriaselvitys (Ramboll, 31.8.2016).
Selvitys on tämän selostuksen liitteenä 5.

Kuva 4. Vanhan koulurakennuksen välituntipihaa elokuussa 2019.

Tainiotalo
Tainiotalo, jossa nykyisin toimii mm. Virta-opisto, on rakennettu 1963. Tavoitteena on
purkaa koko rakennus sisäilmaongelmien, riskirakenteiden sekä vesivahinkojen
aiheuttamien kosteusvaurioiden takia. Sisäilmaongelmat keskittyvät lähinnä
voimistelusalisiipeen ja muutamiin muihin tiloihin. Tainiotalosta on laadittu sisäil-
mastoselvitys/kuntokartoitus (Olli Inkinen, Jarkko Kemppi, Ari Liljasto, Pirjo
Lasanen, 1.4.2016, Liite 6.). Selvitysraportin mukaan rakennuksessa on kauttaaltaan
aina kellaritiloista lähtien riskirakenteita, jotka aiheuttavat kosteusvaurioita. Lisäksi
vuonna 2003 rakennuksessa tapahtunut huoneistopalo ja vuonna 2010
voimistelusiivessä tulipalo aiheuttivat rakennukseen mittavat vesivahingot.

Tiili- ja betonirakenteissa on halkeamia joka puolella rakennusta. Kosteuden
aiheuttamia vaurioita on myös joka puolella rakennusta. LVI-järjestelmä tulisi uusia
kaikilta osin.

Haitallinen altistuminen mikrobeille on todennäköistä. Selvityksen johtopäätöksissä
todetaan, että rakennus on tullut lähes kaikilta osiltaan elinkaarensa päähän.
Rakennus vaatisi toimiakseen täydellisen peruskorjauksen ja kokonaan uuden LVIS-
tekniikan.
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Kuva 5. Tainiotalo elokuussa 2019.

Tainionkosken entinen postitalo
Tainionkosken entinen postitalo on inventoitu vuonna 1994 (Lasse Ojonen, Imatran
rakennetun ympäristön kohteet). Kohde on arvotettu rakennushistoriallisesti
arvokkaaksi. Rakennus on tiili- ja betonirunkoinen, aumakattoinen, vaaleanharmaalla
rappauksella vuorattu ja edustaa 1930-luvun funktionalismia.

Postitalon on suunnitellut Martti Välikangas vuonna 1937. Välikangas tunnetaan
sosiaalisen asuntotuotannon kehittämisestä klassismin hengessä (Puu-Käpylä) sekä
funktionalismin edistäjänä asuin- ja julkisessa rakentamisessa 1930-luvulla. Vuosina
1937-40 Välikangas toimi Rakennushallituksen yliarkkitehtinä.

Rakennus on suojeltu sekä yleiskaavassa (sr) että asemakaavassa (sr-4).

Kuva 6. Tainionkosken entinen postitalo.

3.2 Luonnonympäristö

Suunnittelualue on kaupunkiympäristöä. Varsinaista luonnontilaista ympäristöä ei
alueella ole. Korttelin pohjoisosassa on mäntypuuvaltainen metsikkö.

Pohjavesi
Kaavamuutosalue ei sijaitse pohjavesialueella.
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Maaperä
Kaavamuutosalue sijoittuu karkearakeisten kitkamaalajien alueelle, 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.

Radon
Suunnittelualueen pohjoisosa kuuluu korkean radontason alueelle, jolla
mittaustuloksista yli 49 % ylittää 400 Bg/m3. Radonriskit tulee ottaa huomioon
suunnittelussa ja rakentamisessa.

Väestö ja työpaikat
Korttelissa 40 on vanha Tainionkosken postitalo muutettu asunnoiksi ja liiketiloiksi.
Postitalossa on neljä asuin huoneistoa. Korttelissa toimii kolme yritystä, joissa on
yhteensä 10 – 11 työpaikkaa.

Muutoin kaavamuutosalueella ei asu eikä työskentele ketään.

Yhdyskuntatekninen huolto
Kaavamuutosalue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä.

Maanomistus
Suunnittelualue muodostuu kiinteistöistä 153-35-2-3 (kortteli 2), 153-35-40-1 (kortteli
40), 153-30-9901-0 (Postikujan katualue) ja 153-35-9903-0 (VL-alue kortteleiden 2 ja
40 välissä). Kiinteistö 153-35-40-1 (kortteli 40) on yksityisessä omistuksessa, muuta
alueet omistaa Imatran kaupunki.

3.3 Suunnittelutilanne

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uudistetuista
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne astuivat voimaan
1.4.2018.

Valtakunnallisesta alueidenkäyttötavoitteista korostuvat Tainionkosken koulun
asemakaavamuutostyössä mm.:

- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä
viheralueverkoston jatkuvuudesta.

- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle
tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.

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

Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Karjalan maakuntakaavan 21.12.2011.
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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.

Kartta 2. Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (suunnittelualue punainen ympyrä). (Lähde:
Etelä-Karjalan liitto)

Suunnittelualue 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.

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.”
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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 kehittämismahdolli-
suudet 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 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.”

Kevyenliikenteen laaturaitti

Merkinnällä osoitetaan keskeiset työssäkäyntialueen kehitettävät kevyen liikenteen
väylät.

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 19.4.2004.

Tainionkosken koulun alueelle on yleiskaavassa osoitettu julkisten palvelujen ja
hallinnon alue (PY). Kortteli 40 sijaitsee yleiskaavan pientalovaltaisella asuntoalueella,
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jolla ympäristö säilytetään (AP/s). Kaavamääryksen /s mukaan ”alue on suunniteltava
siten, että olevan rakennuskannan ja katualueiden tai muiden kaupunkikuvallisten,
maisemallisten tai ekologisten ominaispiirteiden säilyttämiselle luodaan edellytykset.
Uudisrakentamisen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtävien muutosten
sopeutumiseen kaupunkikuvaan on samalla kiinnitettävä erityistä huomiota.
Rakentamattomiksi jäävillä alueilla oleva puusto on säilytettävä. Toimenpiteet alueella
ovat luvanvaraisia”.

Sekä Tainionkosken vanha koulu että Tainionkosken entinen postitalo on merkitty
suojeltavaksi rakennukseksi (sr). Suunnittelualueeseen kytkeytyvät sekä pohjoisesta
että etelästä lähivirkistysalueet (VL).

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

Imatran yleiskaava 2040

Imatran uuden yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt. Yleiskaava on
aloitusvaiheessa. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui vuoden
2018 alussa. Asemakaavamuutos otetaan huomioon yleiskaavaratkaisussa.

Asemakaava
 Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 26.3.2001 hyväksymä
asemakaava. Siinä kortteli 2 on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi (YO). Tehokkuus e=0,40 ja kerrosluku on II. Korttelialueelle on
merkitty rakennusalat pysäköintialueille (p) ja olemassa oleville kahdelle pelikentälle
(peli). Pysäköintipaikkoja on varattava 1 ap / 100 k-m2.

Kortteli 40 on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL).
Postitalo on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-4). Kaavamääräyksen mukaan
”rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden
tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan
kannalta merkittävä luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on
rakennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus-
tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen. Kortteliin on merkitty
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rakennusalat postitalolle sekä kahdelle talousrakennukselle (t). Talousrakennukset
saavat olla 1-kerroksisia ja kooltaan 40 k-m2 ja 50 k-m2. Kortteliin on merkitty
maanalaista johtoa (vesijohto ja viemäri) varten varattu alueen osa. Autopaikkoja on
varattava 1 ap / asunto ja 1 ap / 60 m2 toimisto- ja liiketilaa.

Korttelien 2 ja 40 välissä on n. 7,5 metrin levyinen lähivirkistysaluekaistale (VL).

Kartta 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. (Lähde: Imatran kaupunki)

Selvitykset
Työssä käytetään hyödyksi mahdollisimman paljon jo tehtyjä selvityksiä, mm.
maakuntakaavan ja yleiskaavan selvityksiä sekä jo laadittuja rakennusinventointeja.

Tainionkosken koulurakennuksesta on tehty rakennushistoriaselvitys (Ramboll,
31.8.2019). Selvitys on tämän selostuksen liitteenä 5.

Tainiotalosta on tehty sisäilmastoselvitys (Olli Inkinen, Jarkko Kemppi, Ari Liljasto,
Pirjo Lasanen, 2016, Liite 6.).

Tainionkosken vanha postitalo on inventoitu ja arvotettu vuonna 1994 (Imatran
rakennetun ympäristön kohteet, Lasse Ojonen).

Imatran kaupunki on laatinut luettelon vielä säilyneistä vuonna 1970 ja sitä
aikaisemmin rakennetuista kouluista Imatralla (2019). Selvitys on liitteenä 7.

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

Tonttijako- ja rekisteri
Korttelin 2 tonttijako on hyväksytty 12.12.2001. Korttelin 2 tontti 3 on merkitty
tonttirekisteriin 16.12.2002.

Tässä asemakaavamuutoksessa sitovan tonttijaon piiriin kuuluvat korttelin 2 tontit 4
ja 5 sekä korttelin 40 tontti 2. Tämän asemakaavan muutosalueelle on laadittava sitova
tonttijako kortteleihin 2 ja 40.
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Pohjakartta
Pohjakartta täyttää MRL § 54a vaatimukset.

Rakennuskiellot
Asemakaavan muutosalue ei ole rakennuskiellossa.

Aloitteet
Korttelin 2 asemakaavan muutos on käynnistetty MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n
aloitteesta (nro 5/18), joka on päivätty 16.11.2018. Korttelin 40 asemakaavan
muuttamisesta on tehnyt aloitteen Asunto Oy Imatran Postilaatikko 30.10.2019, aloite
liitteenä sivulla 12. Kortteli 40 liitettiin kaavamuutosalueeseen kaavamuutoksen 2.
ehdotusvaiheessa. Aloitteet ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen

Asemakaavan muutos on käynnistetty MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta
(nro 5/18), joka on päivätty 16.11.2018.

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, mm. koulukiinteistöjä, tulee
jäämään tyhjilleen lähivuosina. Huomioiden kohteiden sijainti sekä peruskorjaus ja
kunnostustarpeet niiden edelleenvuokraus on erittäin haastavaa. Kohteet tulevat
rasittamaan yhtiöiden taloutta merkittävästi.

Kaupunginhallituksen konserniohjauksen (IMR/1311/00.01.01.01/2018) mukaisesti
tyhjilleen jäävien kiinteistöjen kehittämisohjelmaa valmistellaan yhteistyössä mm.
kaupungin kaavoitusyksikön kanssa.

Tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. kolmen
koulukeskuksen mallin mukaisesti. Esi- ja perusopetus tullaan keskittämään vuoteen
2026 mennessä kolmeen yhtenäiskouluun – Vuoksenniskan, Mansikkalan ja Kosken
koulukeskuksiin. Asemakaavan muutosalueella sijaitsevasta Tainionkosken koulusta
oppilaat siirtyvät Mansikkalan koulukeskukseen, joka asetetun aikataulun mukaisesti
otetaan käyttöön elokuussa 2020.

Tainionkosken koulun asemakaavan muuttaminen liittyy em. päätöksiin ja
kokonaisuuteen.

Vireilletulo
Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 17.2.2019, jolloin myös osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville.
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4.2 Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on
oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta
mielipiteensä (MRL 62 §).

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
• Asunto Oy Imatran Postilaatikko
• Puhelin- ja sähköyhtiöt
• Imatran Lämpö Oy
• 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
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 ja sitä päivitetään suunnittelun edetessä:

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat .
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Valmisteluvaiheen kuuleminen
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
välisen ajan. Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittelytilaisuus 9.5.2019.
Kaavaluonnoksesta pyydettiin tarvittavat lausunnot. Osalliset saattoivat esittää
mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Palautteet
kaavaluonnoksesta pyydettiin lähettämään 7.6.2019 mennessä Imatran kaupungin
asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi.
Kaupunki on antanut perustellut vastineet mielipiteisiin nähtävilläoloajan päätyttyä ja
vastineet on kirjattu vuorovaikutusraporttiin, joka on tämän selostuksen liitteenä 4.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 1.2.2019. Valmisteluvaiheessa
järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 11.4.2019 ennen luonnoksen nähtäville
asettamista. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot valmisteluaineistosta. Vastineet
lausuntoihin on kirjattu vuorovaikutusraporttiin (Liite 4.).

Ehdotusvaihe
1. asemakaavamuutosehdotus
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten
perusteella laadittiin kaavaehdotus. Kaavaehdotusta käsiteltiin Imatran kaupungin
kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 2.10.2019 § 95. Lautakunta päätti palauttaa
kaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi kaupungin kaavoitusyksikköön
Tainionkosken koulun suojelumerkinnän osalta.

Lautakunnan 2.10.2019 päätöksen mukaan suojelumerkintä sr-15 tuli poistaa
kaavasta, jotta asemakaava sallii myös Tainionkosken tyhjilleen jäävän
koulurakennuksen purkamisen ja uudisrakennusten rakentamisen, jos vanhalle
koulurakennukselle ei löydetä jatkokäyttöä. Uusi kaavaehdotus käsiteltiin
kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 22.10.2019 § 104 ja lautakunta päätti
asettaa ehdotuksen nähtäville vuorovaikutusta varten 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotus
oli nähtävillä 28.10. – 27.11.2019 välisen ajan.

Osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan
päättymistä. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on tehtävä kirjallisena ja
jätettävä yhteystietoineen Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna
kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai
kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki on antanut muistutuksiin vastineet nähtävilläoloajan
päätyttyä. Vastineet on kirjattu vuorovaikutusraporttiin, joka on liitteenä 4.

Ehdotusvaiheen viranomaispalaveri pidettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
pyynnöstä 29.11.2019.

Kaupunginhallitus käsitteli 1. asemakaavaehdotusta kokouksessaan 16.12.2019 § 283
ja päätti palauttaa kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun.

2. asemakaavamuutosehdotus
Kaavaehdotus valmisteltiin uudelleen. Kaavamuutosalueeseen sisällytettiin kortteli 40
Asunto Oy Imatran Postilaatikon tekemän kaavamuutosaloitteen mukaisesti. Korttelia
40 laajennettiin koskemaan korttelien 2 ja 40 välinen lähivirkistysalue sekä osa
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korttelia 2. Korttelista 40 tuli tällöin korttelin 2 tontti 6. Korttelin rakennusalat ja
rakennusoikeudet tarkistettiin. Muutoin 2. kaavamuutosehdotus vastaa sisällöltään 1.
kaavamuutosehdotusta.

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli 2. asemakaavanmuutosehdotusta kokouksessaan
21.1.2020 (§ 5) ja päätti asettaa sen yleisesti nähtäville.

Hyväksyminen (MRL 52 §)
Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan hyväksyy Imatran
kaupunginvaltuusto. Tieto 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 §). Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744
70101 Kuopio

Mikäli kaavasta ei valiteta ja kaava on edennyt muutoin oletetun aikataulun
mukaisesti, kaava saanee lainvoiman talvella 2020.

Viranomaisyhteistyö (MRL 66 §)
Asemakaavan suunnitteluun liittyvä valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66
§, MRA 18 ja 26 §) on pidetty 1.2.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa
Kouvolassa. Valmisteluvaiheen viranomaistyöneuvottelu pidettiin Imatran
kaupungintalolla 11.4.2019.

Kaavaehdotuksesta 27.11.2019 antamassaan lausunnossa Kaakkois-Suomen ELY-
keskus edellytti ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua, joka pidettiin 29.11.2019
Imatran kaupungintalolla. Viranomaisneuvottelujen sisältö ja päätökset on kirjattu
vuorovaikutusraporttiin (Liite 4.).

4.3 Asemakaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on määritellä Tainionkosken koulun kortteliin 2
käyttötarkoitusmerkinnät ja kaavamääräykset siten, että ne sallivat mahdollisimman
laaja-alaisen toiminnan vanhassa koulurakennuksessa ja sen pihapiirissä, mutta eivät
samanaikaisesti olisi esteenä kiinteistökehittämiselle. Selkeä tavoite on, että
koulurakennus ei jäisi tyhjilleen. Tavoitteena on myös, että jos MITRA Imatran
Rakennuttaja Oy ei kiinteistökehittämisestä huolimatta löydä saa Tainionkosken
koulukiinteistölle jatkokäyttöä tai saa sitä myytyä tai vuokrattua, sen purkaminen ja
uudisrakennuksen rakentaminen sen tilalle täytyy olla mahdollista.

Tainiotalon eli vanhan yläkoulun paikalle on tavoitteena osoittaa asuinrakentamista.
Uudisrakentamista osoitetaan myös vanhan koulun pihapiiriin.

Korttelin 40 asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa korttelia luoteeseen sekä
osoittaa rakennusalat ja rakennusoikeus siten, että korttelissa sijaitsevien yritysten
toimintamahdollisuudet säilyvät.
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Tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset taajamakuvaan ja ympäröivään
yhdyskuntarakenteeseen. Tavoitteena on turvata kaavamuutosalueelle sujuvat
ajoneuvo- ja kevyen liikenteen yhteydet sekä alueelliset viher- ja virkistysyhteydet.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Asemakaavan rakenne muuttuu kaavamuutoksessa. Kortteli 2 ja kortteli 40 yhdistyvät
kortteliksi 2 (tontit 4, 5 ja 6). Entinen laaja koulukortteli numero 2 on jaettu kahdeksi
eri korttelialueeksi: asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle sallitaan
kokoontumis-, koulutus-, harrastus- ja majoitustilojen sekä palveluasuntojen
rakentaminen (AL-14) Tainionkosken koulun alueille sekä asuinpientalojen
korttelialue (AP-1) purettavan Tainiotalon paikalle.

Tainionkosken koulurakennukselle/uudisrakentamiselle (AL-14) sekä pysäköinti-
alueille on rajattu rakennusalat siten, että joko Tainionkosken koulun tai tilalle tulevan
uudisrakennuksen merkittävä rooli taajamakuvassa on mahdollista säilyttää/toteuttaa.
Rakennusalat rajoittuvat myös siten, että olemassa oleva komea puusto ja istutukset
säilyvät.

Uudehko ruokala/keittiörakennus säilyy myös kaavamuutoksessa.

Purettavan Tainiotalon alueelle on osoitettu asuinpientalojen korttelialue (AP-1), jolle
sallitaan myös asumiseen liittyvien toimintatilojen rakentaminen sellaisten
käsityötyyppisten ja muiden pienten yritysten tarpeisiin, joissa työ tehdään pääasiassa
oman perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja. Jääkiekkokaukalon ja
pelikentän alueet on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU) ja
lähivirkistysalueeksi (VL).

Kortteli 40 on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Korttelia on laajennettu koskemaan
korttelin lounaispuolinen lähivirkistysaluekaistale sekä osa korttelia 2, jolloin
korttelista 40 on muodostunut korttelin 2 tontti 6. Vanhalle postitalolle on osoitettu
rakennusala ja suojelumerkintä (sr-10). Kortteliin on osoitettu rakennusala uudelle
talousrakennuksille (t). Olemassa oleville varastorakennukselle ja mastolle on
osoitettu rakennusala (t, emt). Talousrakennusten rakennusoikeudesta saa käyttää 30
% korttelin yritystoimintaan liittyvään toimistotilaan. Kortteliin on kulkuyhteys
edelleen Postikujalta, jolle on osoitettu kääntöpaikka.

Liikennöinti Tainionkosken vanhan koulun kortteliin tapahtuu Juskunmäentieltä.
AP-1 –korttelialueelle ajoneuvoliikenneyhteys on sekä Postikujalta että ajoyhteydellä
Juskunmäentieltä. Vanhan postitalon kortteliin kuljetaan ainoastaan Postikujalta.

Koulun pysäköintialueet sijoittuvat kaavamuutoksessa nykyisille paikoilleen. AL-14 ja
AP-1 –kortteleissa kaikki alueet, jotka jäävät pysäköintialueiden ja rakennusalojen
ulkopuolelle on merkitty istutettaviksi alueen osiksi. AP-1 –kortteliin on varattu
leikkipaikka (le).
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Olemassa olevat virkistys- ja pelikenttäalueet on muutettu korttelialueesta erillisiksi
VU- tai VL -alueiksi. Mm. petanque-käytössä oleva kaavamuutosalueen pohjoisosan
palloilukenttä on merkitty kaavamuutokseen (vu-4).

5.2 Aluevaraukset ja mitoitus

AL-14  Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla sallitaan
kokoontumis-, koulutus-, harrastus- ja majoitustilojen sekä
palveluasuntojen rakentaminen

Korttelin 2 AL-14 -korttelialueella sallitaan kokoontumis-, koulutus-, harrastus- ja
majoitustilojen sekä palveluasuntojen rakentaminen. Tainionkosken
koulurakennuksen kohdalle merkityn rakennusalan rakennusoikeus on 4 000 k-m2 ja
suurin sallittu kerrosluku on IV. Tainionkosken koulu on III-kerroksinen,
rakennuksessa on myös osin maanpinnalle mataline ikkunoineen ylettyvä kellarikerros
sekä matalahko ullakko. Tainionkosken koulurakennuksen räystäskorkeus on n. 13,0
metriä. Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan asuinrakennuksen
kerroskorkeuden tulee olla vähintään 3 metriä, jolloin uuden nelikerroksisen
kerrostalon räystäskorkeudeksi muodostuu minimissään n. 14,0 - 14,5 m.

Kaavamuutokseen osoitetut merkinnät ja määräykset mahdollistavat vanhan koulun
säilyttämisen tai uudisrakennuksen rakentamisen vanhan koulun tilalle. Vanhan
koulun peruskorjausta ja uudisrakentamista koulun tilalle on ohjattu
yleismääräyksellä:

1. Mikäli korttelin 2 tontille 4 rakennetaan uudisrakennus Tainionkosken
vanhan koulurakennuksen tilalle, tulee uudisrakennuksen sopeutua
materiaaleiltaan ja väriltään ympäristöön. Julkisivujen tulee olla vaaleiksi
rapatut. Uudisrakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
korttelirakenteen sekä taajamakuvan säilymiseen.

2. Korttelin 2 tontilla 4 sijaitseva Tainionkosken vanha koulurakennus on
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti sekä taajamakuvan kannalta
säilyttämisen arvoinen rakennus.
Mikäli vanha koulurakennus säilytetään, tulee korjaus- ja muutostöissä
käyttää rakennuksen rakennusajankohdalle ominaisia materiaaleja ja
työtapoja.
Julkisivukäsittelyn tulee olla sileä rappaus ja julkisivuvärityksen tulee olla
vaalea.
Sisäpihan puoleisille julkisivun osille saa toteuttaa rakennuksen
muotokieleen soveltuvia rakennusrungon ulkopuolisia, enintään 1,5 metrin
syvyisiä parvekkeita, joita ei saa lasittaa.
Sisäpihan puoleisille julkisivun osille saa toteuttaa rakennusrungon
ulkopuolisia hissitorneja, joiden julkisivukäsittelyn tulee olla sileä rappaus
ja julkisivuvärityksen tulee olla vaalea.
Rakennuksessa voidaan laajentaa huonetiloja ullakolle ja kellariin
rakennusoikeuden tai kerrosluvun sitä estämättä.
Rakennuksessa suoritettavista korjauksista ja muutoksista on hankkeeseen
ryhtyvän pyydettävä museoviranomaisen lausunto.



IMATRAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT
Kaupunkisuunnittelu

23

Nykyisen ruokalarakennuksen ja purettavan lisärakennuksen kohdalle osoitetulla
rakennusalalla rakennusoikeus on 1 650 k-m2 ja kerrosluku 1/2kI. Ruokalarakennuk-
sen käytetty kerrosala 0n 700 k-m2.

AL  Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
Vanhan postitalon AL-kortteliin (kortteli 2, tontti 6) on tarkistettu rakennusalat ja
rakennusoikeudet. Asuin- ja liiketilaksi muutettu postitalo on merkitty suojeltavaksi
(sr-10) ja sen kerrosluku on II. Sr-10 –merkintää koskee määräys: ”Rakennusta ei saa
purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että
rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä
luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aiemmin
suoritettu toimenpiteitä, on rakennuksen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä
pyrittävä korjaamaan entistäen. Suunnitelluista olennaisista toimenpiteistä tulee
pyytää museoviranomaisen lausunto.”

AL-kortteliin on osoitettu rakennusalat uusille talousrakennuksille (t), joiden
kerrosluku on I ja rakennusoikeus 100 k-m2 ja 30 k-m2. Olemassa olevan
talous/huoltorakennuksen (t) kerrosluku on I ja rakennusoikeus on 40 k-m2.
Talousrakennuksien rakennusoikeudesta saa käyttää enintään 30 % toimistotiloja
varten. Olemassa olevalle mastolle on varattu rakennusala (emt). Voimassa olevaan
asemakaavaan verraten rakennusoikeus kasvaa n. 80 k-m2.

Yleismääräysten mukaan uudisrakennusten on sopeuduttava julkisivuiltaan ja
väritykseltään ympäristöönsä.

AL- ja AL-14 –kortteleissa asuntoja varten on varattava autopaikkoja 1 ap / 85 k-m2.
Kokoontumis-, koulutus-, harrastus-, liike- ja toimistotiloja varten on varattava
autopaikkoja 1 ap / 100 k-m2. Palveluasuntoja varten autopaikkoja on varattava 1 ap /
120 k-m2.  AL-14kortteliin sijoittuu koulun nykyinen pysäköintipaikka, jolle voidaan
osoittaa maksimissaan n. 55 autopaikkaa.

AP-1  Asuinpientalojen korttelialue
Korttelialueella sallitaan asumiseen liittyvien toimintatilojen rakentaminen sellaisten
käsityötyyppisten ja muiden pienten yritysten tarpeisiin, joissa työ tehdään pääasiassa
oman perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja. Rakennusoikeus
korttelissa on 1 400 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on II. Autopaikkoja on varattava
1 ap / 85 asunto-k-m2.

VL  Lähivirkistysalue
Kaavamuutosalueen pohjoisosan metsikkö ja pelikenttä on osoitettu
lähivirkistysalueeksi.

Pieni suikale viheraluetta on liitetty Tainionkoskentien länsipuolen lähivirkistys-
alueeseen (VL), jotta korttelin 2 tonttien 5 ja 6 välille on saatu muodostettua suora
korttelinraja.

VU  Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
Muutosalueen eteläosassa sijaitsevan jääkiekkokaukalon/pelikentän alue
ympäristöineen on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi.
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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.

Kortteli 2 on merkitty yleiskaavaan julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY).
Yleiskaavan PY -merkinnän tarkentuminen asemakaavamuutoksessa erillisiksi AL-14-
ja AP-1 -käyttötarkoitusmerkinnöiksi ja kortteleiksi on perusteltua Tainionkosken
koulun poistuessa opetuskäytöstä. AL-14 -käyttötarkoitusmerkintä sallii asumisen sekä
liike- ja toimistotilojen lisäksi kortteliin toimintaa, joka mm. tukee alueellisten
yhdistys- ja harrastustoiminnan vireyttä ja ylläpitoa. AP-1 –asuinkortteli, jossa
sallitaan pienimuotoinen yritystoiminta, tukee puolestaan Tainionkosken vanhan
koulurakennuksen jatkokäyttömahdollisuuksia.

Tainionkosken koulurakennus on yleiskaavassa merkitty suojeltavaksi.
Suojelumerkintää ei ole asemakaavassa, joka on vahvistettu 26.3.2001.
Suojelumerkintää ei ole myöskään nyt laaditussa asemakaavamuutoksessa, joten nyt
laadittava asemakaavamuutos on suojelumerkinnän puuttumisen osalta yleiskaavan
vastainen.

Yleiskaavaa ”Kestävä Imatra 2020” laadittaessa on otettu huomioon mm. rakennetun
ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Yleiskaavan rakennus-
suojelukohteiden määrittelyssä on osittain käytetty inventointia ”Imatran rakennetun
ympäristön kohteet” (Lasse Ojonen, 1994). Tainionkosken 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. Tainionkosken koulun
suojelumerkintä yleiskaavassa ei perustu rakennusinventointiin ja inventoinnin
pohjalta laadittuun rakennuksen arvottamiseen, vaan pelkästään rakentamisvuoteen.
Tainionkosken koulurakennus on inventoitu myöhemmin vuonna 2016.

Oppilaat siirtyvät Tainionkosken vanhasta koulusta Mansikkalan koulukeskukseen
syksyllä 2020. Ottaen huomioon koulurakennuksen sijainti ja kunto, jatkokäytön,
ostajan tai sijoittajan löytyminen koulurakennukselle on hankalaa. Uhkakuvana on,
että tyhjilleen jäävä rakennus rapistuu paikalleen ostajan, sijoittajan tai vuokralaisen
puutteessa ja jää rumentamaan taajamakuvaa, jolloin alun perin rakennuksen
arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja säilyttävä suojelumerkintä kääntyy itseään
vastaan. Tyhjilleen jäävä rakennus houkuttelee ilkivaltaan ja rakennuksesta
muodostuu taajamakuvaa heikentävä elementti.

Kortteli 40 sijaitsee yleiskaavan pientalovaltaisella asuntoalueella, jolla ympäristö
säilytetään (AP/s). Kaavamääräyksen /s mukaan ”alue on suunniteltava siten, että
olevan rakennuskannan ja katualueiden tai muiden kaupunkikuvallisten,
maisemallisten tai ekologisten ominaispiirteiden säilyttämiselle luodaan edellytykset.
Uudisrakentamisen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtävien muutosten
sopeutumiseen kaupunkikuvaan on samalla kiinnitettävä erityistä huomiota.
Rakentamattomiksi jäävillä alueilla oleva puusto on säilytettävä. Toimenpiteet alueella
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ovat luvanvaraisia”. Korttelin 40 osalta asemakaavamuutoksessa on otettu huomioon
yleiskaavan määräys. Vanha postitalo säilyy ja korttelin rakennusalat on sijoiteltu
siten, että pienipiirteinen taajamakuva säilyy. Kortteliin on osoitettu istutettavat
alueet.

Asemakaavamuutokseen on osoitettu yleiskaavaa enemmän virkistysalueita. Tämä
takaa riittävien alueellisten urheilu- ja virkistysalueiden sekä viheryhteyksien
riittävyyden.

6 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET

6.1 Vaikutukset verrattaessa muutettavaan asemakaavaan

Nyt muutettava asemakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 26.3.2001. Siinä
Tainionkosken koulurakennusta ei ole merkitty suojeltavaksi. Nyt laadittavassa
asemakaavassa koulurakennusta ei myöskään ole merkitty suojeltavaksi.

Muutettavassa asemakaavassa kortteli 2 on opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta (YO). Rakennusalat on määritelty muutettavassa kaavassa laajasti siten,
että ne kattavat koko vanhan koulun ja lisärakennusten alueen sekä Tainiotalon
pysäköintialueineen. Kaavamuutoksessa vanhan koulun pihapiirin sekä pysäköinti- ja
istutusalueiden rakennusalat on rajattu tiukemmin (AL-14), jotta vanhan koulun
pihapiirin rakenne ja massoittelu, pysäköintialue istutuksineen ja korttelialueen
olemassa oleva puusto säilyisivät nykyisen kaltaisena uudisrakentamisesta huolimatta.
Purettavan Tainiotalon kohdalle on osoitettu asumista, joka osaltaan tukee poistuvien
alueiden uudistamista ja saneerausta. Pelikenttien alueet on erotettu
kaavamuutoksessa koulun korttelialueesta erillisiksi omiksi virkistysalueikseen
palvelemaan alueellista käyttöä.

Asemakaavamuutoksessa ohjataan uudisrakentamisen tapaa sekä vanhan
koulurakennuksen korjaus- ja muutostoimenpiteitä, mikäli se on mahdollista säilyttää.
Ko. ohjeistusta ei ole voimassa olevassa kaavassa.

Korttelin 2 tontilla 6 (entinen kortteli 40) merkitään suojeltavaksi vanha postitalo
voimassa olevan asemakaavan tapaan. Korttelin kerrosluvut ja rakennusoikeudet
säilyvät pääosin ennallaan, jolloin vaikutukset eivät ole merkittäviä.

Voimassa olevaan asemakaavaan verraten kaavamuutoksen vaikutukset ovat
positiivisia.

6.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Tainionkosken koulurakennukselle ei ole osoitettu suojelumerkintää
asemakaavamuutoksessa. Rakennuksen mahdollinen purkaminen muuttaa
taajamakuvaa niiltä osin, joilta koulurakennus on näkynyt ympäristöönsä. Etenkin
eteläpuolen peltoalueelta kumpareen päällä sijaitseva koulu on ollut merkittävä osa
kulttuurimaisemaa näkyen kauas maisemassa. Koulurakennuksella on myös
historiallisia arvoja, jotka liittyvät tehdasyhdyskuntien rakentumiseen 1930- ja 40-
luvuilla. Mikäli rakennus ei säily eikä sitä peruskorjata taiten, osa Tainionkosken
paikallishistoriaa häviää.
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Kaavamuutos ei estä koulurakennuksen peruskorjaamista ja säilyttämistä.
Myönteisinä vaikutuksina voidaan nähdä korjaus- ja muutostöitä koskevat
kaavamääräykset, joilla ohjataan rakennuksen peruskorjausta siinä tapauksessa, että
rakennus säilytetään. Myönteisiä vaikutuksia ovat myös vanhan koulun korttelin
rakennusalojen sijoittelu ja kerrosluvut, joiden tavoite on säilyttää pihapiirin
rakennusmassoittelu sekä pysäköinti- ja istutusalueet nykyisiä myötäilevinä.

Tainiotalon purkaminen merkitsee yhden 1970-luvulla rakennetun koulurakennuksen
häviämistä Imatralla. Tainiotalolla ei ole erityisiä historiallisia tai taajamakuvallisia
arvoja. Virta-opisto siirtyy toimimaan Mansikkalan koulukeskukseen vuonna 2020.
Siirtyminen Mansikkalaan takaa terveiden opiskelutilojen lisäksi tehokkaat
opiskelutilat. Virta-opiston siirryttyä Mansikkalaan koulukeskukselle Imatran
kaupungin asettama monitoimitalotavoite täyttyy. Imatran kaupunki on tehnyt
yleispiirteisen selvityksen vielä Imatralla jäljellä olevista vuonna 1970 tai sitä
aikaisemmin rakennetuista koulurakennuksista (Liite 7.).

Purettavan Tainiotalon tilalle on kaavamuutokseen esitetty asuinpientalokortteli
(AP-1). Kortteli sijoittuu omaksi kaksikerroksisten asuinrakennusten kokonaisuudeksi
selvästi erilleen vanhan koulun pihapiiristä. Positiivisia vaikutuksia syntyy
pienimuotoisen rakentamisen asettumisesta selkeästi alisteiseksi vanhan
koulurakennuksen pihapiirille.

Positiivisia vaikutuksia syntyy korttelin 2 tontilla 6 (entinen kortteli 40)
Tainionkosken entisen postitalon suojelemisesta. Korttelin uudisrakentaminen
toteutetaan pienpiirteisenä, jolloin rakennukset sopeutuvat hyvin Tainionkosken
taajamarakenteeseen.

6.3 Vaikutukset taajamakuvaan

Taajamakuvassa Tainionkosken vanhan koulurakennuksen vähäeleinen ja arvokas
pääjulkisivu on tärkeä etenkin etelän suuntaan. Yhdessä urheilukentän ja kookkaiden
puiden kanssa rakennus muodostaa tyypillistä ja tunnistettavaa kouluympäristöä.

Vanha koulurakennus näkyy pitkälle etelään päin avautuvassa peltomaisemassa. Sen
näkyvä asema taajaman korkeimmalla kohdalla säilyy, jos rakennus säilytetään.
Mahdollinen uudisrakennus tulee toteutumaan pääosin samalle paikalle kuin vanha
koulurakennus. Uudisrakennuksen julkisivun tulee kaavamääräysten mukaan olla
vaaleaksi rapattu ja katon punainen peltikatto. Rakentamisen tapaa ohjaavien
kaavamääräysten tavoitteena on, että mahdollinen uudisrakennus asettuisi aikanaan
luontevaksi osaksi taajamakuvaa.

Uuden asuinpientaloalueen (AP-1) kaavamääräys sallii korkeintaan kaksikerroksiset
rakennukset. Uudisrakennukset tulevat sijoittumaan osin puuston suojaan eivätkä tule
näkymään häiritsevästi taajamakuvassa.

Tainionkosken koulun pihapiiriin osoitettu uudisrakentaminen noudattelee pääosin
nykyisten rakennusten massoittelua pihapiirin eheyden ja puuston säilyttäen. Koulun
lisärakennuksen purkaminen ja korkeintaan 1/2kI –kerroksisen uudisrakennuksen
toteuttaminen samalle paikalle ei muuta taajamakuvaa eikä rakennus tule peittämään
nykyisiä näkymiä Juskunmäntieltä tai etelässä avautuvalta peltoaukealta tai sen
laidoilta.
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Vanhan postitalon korttelissa vaikutuksia taajamakuvaan ei synny. Vanha postitalo
säilyy suojeltuna ja yksikerroksinen pienipiirteinen korttelin uudisrakentaminen ei
tule merkittävästi näkymään taajamakuvassa.

Huolellisella suunnittelulla ja tasokkaalla toteutuksella uudisrakennukset soveltuvat
pihapiiriin ja muodostavat ehyen rakennuskokonaisuuden osaksi taajamakuvaa.

6.4 Vaikutukset rakennusten säilymiseen

Asemakaavamuutos mahdollistaa Tainionkosken vanhan koulurakennuksen
säilymisen, mutta myös purkamisen sekä uudisrakennuksen rakentamisen vanhan
koulurakennuksen tilalle. Yleiset määräykset on laadittu sellaisiksi, että sekä
Tainiotalon säilyminen ja peruskorjaaminen että uudisrakentaminen ovat kummatkin
mahdollisia. Tainiotalon kohdalle on osoitettu asuinrakentamista (AP-1).

Asemakaavamuutos mahdollistaa Tainionkosken vanhan postitalon säilymisen.

Kuva 7. Tainionkosken koulurakennus ja Tainionkosken taajamaa peltomaisemassa. (Google Maps)

6.5 Uudisrakentamisen vaikutukset

Vanhan Tainionkosken koulun tilalle on kaavamuutoksen mukaan mahdollista
toteuttaa uudisrakennus. Uudisrakentaminen muuttaa taajamakuvaa.
Uudisrakentamisen vaikutuksia taajamakuvaan ja kulttuurimaisemaan voidaan
minimoida huolellisella ja tasokkaalla suunnittelulla ja toteutuksella.

Myös nykyisen Tainiotalon paikalle on osoitettu uudisrakentamista. Tainiotalo tullaan
purkamaan. Sisäilmastoselvityksen ja kuntotarkastusten perusteella rakennuksen
peruskorjaaminen edellyttäisi mittavia rakennusteknisiä muutoksia, esim. LVIS-
tekniikan uusimisen kaikilta osin. Rakennuksen kunnon vaatimat perusteelliset
korjaustoimenpiteet ovat verrattavissa uudisrakentamiseen.

Purettavan Tainiotalon tilalle on esitetty kaksikerroksista asuinrakentamista
(asuinpientalojen kortteli AP-1). Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat
purettavan Tainiotalon ja siihen liittyvien lisärakennusten osalta merkittäviä, joskaan
ei negatiivisia uudisrakentamisen sijoittuessa purettavan rakennuksen alueelle
puuston suojaan kaksikerroksisena pientalorakentamisena.
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Vanhan postitalon korttelissa uudisrakentamisen vaikutukset ovat vähäiset. Kortteliin
osoitetaan vanhan postitalon ja olemassa olevan varastorakennuksen lisäksi
rakennusala kahdelle yksikerroksiselle yritystoimintaan liittyvälle uudisrakennukselle.

6.6 Vaikutukset kuntatalouteen

Korttelin 2 aloitteen asemakaavan muutokseksi on tehnyt MITRA Imatran
Rakennuttaja Oy. 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.
Tyhjilleen jäävät rakennukset rasittavat Imatran Toimitilat Oy:n taloutta
merkittävästi. mm. Tainionkosken koulun ylläpitokustannukset tyhjilläänkin ovat n.
100 000,00 eur/vuosi. Mitä pidempään rakennus on ilman asianmukaista
peruskorjausta ja jatkokäyttöä, sen epätodennäköisempää on löytää rakennukselle
jatkokäyttö ja rakennuksen peruskorjaamiselle rahoitus. Rakennuksen
purkukustannusten on arvioitu kompensoituvan 2 - 3 vuodessa.

Korttelin 40 laajentaminen osaksi korttelia 2 mahdollistaa korttelissa sijaitsevien
yritysten toiminnan ja kasvun. Yritysten työpaikat säilyvät ja mahdollisesti lisää
työpaikkoja syntyy.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset kuntatalouteen ovat positiiviset.

6.7 Vaikutukset liikenteeseen

Liikenne tulee lisääntymään jonkin verran. Koulujen liikenne on keskittynyt
arkipäivien aamuihin ja iltapäiviin. Asuinrakentaminen tuo liikennettä iltoihin ja
viikonloppuihin.  AL-14-kortteliin on pääasiallinen ajoyhteys Juskumäentieltä.
Vähäisessä määrin liikennettä syntyy myös Suokadulle ja sieltä Telkäntielle AL-14-
korttelin pihapiiriin.

AL-14-korttelialueen itäreunaan on osoitettu ajoyhteys, joka johtaa Juskunmäentieltä
uuteen asuinpientalokortteliin (AP-1). Tämä vähentää osaltaan AP-1-kortteliin
suuntautuvan liikenteen määrää Postikujan ja Tainionkoskentien risteyksessä.

Vanhan postitalon AL-kortteliiin on kulku Postikujalta, korttelialueen laajentamisen
jälkeen voidaan kortteliin kulkea myös Postikujan päästä.

6.8 Vaikutukset virkistykseen

Virkistysmahdollisuudet ja -reitit säilyvät kaavamuutoksessa. Kaavan muutosalueella
on säilytetty nykyiset kulkuyhteydet ja puusto. Myös AP-1 –korttelista kulkuyhteys
koulun pihapiiriin säilyy nykyisen kaltaisena. Koulun pysäköintialue istutuksineen
säilyy myös nykyisellään.
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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.
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