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1.1 Rakentamistapaohjeen tarkoitus 

Rakentamistapaohje on tehty täydentämään asemakaavaa ja ohjaamaan toteutta-
misen laatutasoa. Rakennusvalvontaviranomaiset valvovat rakentamistapaohjeen 
noudattamista. Rakentamistapaohje osoittaa esimerkinomaisesti laatutason, johon 
toteutussuunnittelussa tulee pyrkiä. Ohjeet eivät ole esteenä paremman laatutason 
tavoittelemiselle.
 Tavoitteena on luoda edellytykset omaleimaiselle ja korkeatasoiselle kaupun-
kiympäristölle. Asemakaavan merkinnät ja määräykset antavat selkeät puitteet raken-
nussuunnittelulle; kaavassa on sitovia määräyksiä rakennusten sijoittelulle ja mas-
soittelulle. Tämän lisäksi rakentamistapaohjeella ohjataan muun muassa rakennusten 
materiaaleja ja väritystä sekä viheralueiden toteutusta.
 Rakentamistapaohjeet keskittyvät rakennusten ulkoiseen ilmeeseen. Lisäksi 
niihin sisältyy joitakin teknisiä, käytännön rakentamista koskevia asioita, jotka muo-
dostavat muistilistan alueen toteuttamisen perusteista.

1.2 Suunnittelualue

Suunnitteluohje koskee Imatrankoskentien, rautatien, Ivoniemen luontoalueen ja Ku-
parin asuinalueen rajaamaa aluetta.

1.3 Kaavallinen tilanne

1 YLEISTÄ

Asemakaavamuutosalueen 1099 sijainti (2020).

Alueelle laaditaan uusi asemakaava-
muutos, joka saanee lainvoiman vuoden 
2020 aikana. Tämä rakentamistapaohje 
on laadittu asemakaavatyön yhteydes-
sä. Rakentamistapaohje sisältää sekä 
aikaisemman, vuonna 2014, laaditun 
asemakaavan alueen ja asemakaavan 
muutoksen 1030 että uuden, vuoden 
2020 asemakaavamuutosalueen 1099.
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Rakeisuuskaavio

Sinisellä on merkitty vuoden 2014  asemakaavan 1030 aluerajaus, punaisella asemakaavamuutosalue 
1099 vuodelta 2020.

Vuoden 2020 asemakaavamuutoksessa lisätyt uudet rakennuspaikat merkitty oranssilla.
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2 IMATRAN VOIMALAITOSALUE

2.1 Alueen historia ja nykytilanne

Alueella on ollut asutusta jo 1500-luvulla, mihin viittaa alueella sijaitseva muinaisjään-
nös (Siitolan historiallisen ajan kyläpaikan eteläisin tonttimaa, muinaisrekisteritunnus 
1000017466). 
 Nykytilanteen kannalta merkittävä muutos tapahtui 1920-luvulla voimalaitok-
sen rakennustöiden käynnistyessä. Vuoksen luonnollinen uoma padottiin ja voimalai-
tosta varten kaivettiin uusi uoma. Itse voimalaitosrakennusten lisäksi alueelle nousi 
myös voimalaitostyöntekijöille tarkoitettu asuinalue, jonka suunnitteli Emil Ekegren.
 1940-luvulla Aarne Ervi suunnitteli alueelle toisen asuinalueen, ns. uuden 
asuinalueen. Mäntykankaalle korkeuskäyriä mukaillen sijoitetut 50/2- ja 50/90 -tyyp-
pitalot ovat esimerkki ajan asuntotuotannosta.
 Alue on pitkään ollut “kesantona” ja sen kehitys on ollut pysähdyksissä. Yleisten 
ulkotilojen hoitotaso on laskenut. Uuden asemakaavan ja suunnitteluohjeen tarkoi-
tuksena on nostaa hoitotasoa sekä varmistaa uudisrakennusten soveltuvuus historial-
liseen ympäristöön. Lisäksi asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa 1940-luvun ta-
lojen purkaminen niiden sisältämien haitallisten rakennusmateriaalien vuoksi. Alueen 
asuinrakennukset ovat olleet tyhjillään vuodesta 2017 saakka.

1920-luvulla otettu kuva vastavalmistuneesta Emil Ekegrenin suunnittelemasta asuinalueesta.
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2.2 Visio alueen kokonaiskuvasta

Imatrankosken keskustan kupeeseen, Vuoksen toiselle rannalle, suunniteltu alue muo-
dostaa sitä ympäröiviä alueita yhdistävän ja jäsentävän kokonaisuuden. Alue laajentaa 
Imatrankosken keskustaa ja täydentää kaupunkia kestävästi. Sille on suunniteltu uutta 
rakentamista noin 34 300 k-m2..  
 Pohjoisosassa, Imatrankoskentien varressa ja alueen saapumissuunnassa, si-
jaitsevien  uusien kortteleiden tummat sävyt muistuttavat alueen historiasta. Imatran-
koskentien liikenneympyrän eteläpuolelle sijoittuva pistetalomainen rakennus toimii 
alueen maamerkkinä. Se ohjaa kulkua alueen sisälle Ivontietä ja Kuparintietä pitkin. 
1940-luvun asuinaluetta tiivistävät uudisrakennukset noudattavat materiaaleiltaan, 
väreiltään, sijoittelultaan ja kattomuodoiltaan alkuperäistä alueen henkeä. Alueen lou-
naisosaan sijoittuvat kaupunkirivitalot hyödyntävät näkymiä Vuokselle. 1920-luvun 
asuinaluetta laajentavat uudisrakennukset luovat oman aikakerrostumansa kunnioit-
taen vanhan alueen symmetriaa.
 Julkista ulkotilaa on jäsennetty puuston avulla metsäisemmiksi ja avonaisem-
miksi alueiksi. 1920-luvun asuntoalueelle kuuluvat puuakselit on säilytetty ja näkymiä 
on avattu Vuokselle harkituista kohdista. Kevyenliikenteen reitit liittyvät luontevasti 
ympäristön kevyenliikenteen verkostoon.
 Autopaikoitus sijoittuu alueen pohjoisosassa tonteilla oleviin autokatoksiin. 
Pientaloalueiden sekä Vuoksen varren kaupunkirivitaloalueen pysäköintipaikat sijoit-
tuvat tonttikohtaisiin autotalleihin. 
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Illustraatio asemakaavamuutosalueesta 1099 (2020).
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3 IMATRANKOSKENTIEN VARREN ASUINALUE

3.1 Kaupunkikuva

Imatrankoskentien varteen sijoittuvat kerrostalot jäsentävät saapumista sekä siltaa 
Imatrankosken keskustasta että Venäjän suunnalta. Imatrankoskentielle päin kerros-
talot muodostavat yhtenäisen, tummansävyisen rakennusrintaman, joita keventävät 
rakennusmassojen väliin sijoittuvat vehreät puistoalueet.
 Pistetalomainen maamerkkirakennus tulee toteuttaa siten, ettei se häiritse vi-
suaalisesti voimalaitoksen arkkitehtuuria, vaan hahmottuu osana Imatrankoskentien 
varren rakentamista, fyysisesti etäällä rakennushistoriallisesti arvokkaista rakennuksis-
ta. 
 Volttikujan ja Tehokadun varressa sijaitsevat kaksi metriä leveät kaistaleet tulee 
istuttaa puin tai pensain pysäköintialueita rajaaviksi vyöhykkeiksi. Pensasaidan tulee 
olla vähintään 1,5 m korkea. Lajikkeina voidaan käyttää esimerkiksi aroniaa tai aitaora-
pihlajaa.

Havainnekuva Imatrankoskentieltä.
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3.2 Julkisivut

Imatrankoskentien varressa kortteleiden ulkosivujen julkisivut ovat tummat kontras-
tina sisäpihaa reunustaville vaaleille julkisivuille. Tummissa julkisivuissa materiaalina 
tulee käyttää tummaksi poltettua tiiltä rappaamattomana, kun taas vaaleiden julkisi-
vujen tulee olla rapattuja. 
 Korttelissa 142 sijaitsevan maamerkkirakennuksen parvekkeiden tulee olla si-
säänvedettyjä. Muissa rakennuksissa parvekkeet voivat olla sisäänvedettyjä tai ulok-
keita. Alueen kaikki parvekkeet tulee voida lasittaa.

Kaaviokuva kortteleiden 141, 142 ja 143 julkisivujen väritysperiaatteista.

3.3 Kattomuoto ja räystäslinja

Kerrostaloissa on lapekatto. Ainoastaan kattoterasseja saa sijoittaa katon räystäslinjan 
yläpuolelle.

3.4 Rakennussuunnittelu

AK-7 -kerrostalokortteleiden rakennukset toteutetaan pistetaloina. Tällöin osa piste-
taloista muodostaa keskenään parin, jota yhdistää niiden välissä oleva parveketorni. 
Parveketorni tarkoittaa kahdesta parvekkeesta muodostuvaa kylmää, mutta lasitettua 
tilaa, joka estää osaltaan Imatrankoskentien melun kuulumisen piha-alueelle. Parveke-
tornin tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä. 
 Kerrostalojen asunnot aukeavat pääosin etelään tai Vuoksen suuntaan. Palvelu-
talokorttelissa, PA, asunnot on hyvä suunnataan kohti yhteispihaa niin, että asuntojen 
parvekkeet voivat olla sisäpihan puolella. Korttelin 142 tornitalon muoto mahdollistaa 
rakentamaan valoisia asuntoja, joista on hyvät näkymät kauas. Massan porrastuminen 
etelään tuottaa terasseja asunnoille tai talon yhteistiloille.
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Esimerkkejä Imatrankoskentien varren rakennusten asuntosuunnittelusta. Kuvassa porrashuoneet violetilla 
värillä ja parvekkeet turkoosilla.
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3.5 Liikennejärjestelyt ja pysäköinti

Imatrankoskentien varren uudisrakennuksia palvelemaan muodostetaan kaksi uutta 
Imatrankoskentien suuntaista katua:  Tehokuja ja Volttikuja. Kadut ovat päistään umpi-
kujia ja palvelevat ensisijaisesti asuinkortteleita. 
 Pääosa alueen pysäköintipaikoista sijaitsee kortteleiden sisällä niille merkityil-
lä paikoilla. Autokatosten kantavat rakenteet tulee toteuttaa puu-, tai teräsrakenteisi-
na. Pilarirakenteiden on oltava mahdollisimman sirot. Katoksen on oltava yhtenäinen 
ja tasapaksu vino suorakulmainen särmiö. Katos tulee verhoilla sivu- ja alapinnoista 
tummalla laudoituksella. Kaikki korttelin 142, ja osa korttelin143, pysäköintipaikoista 
sijaitsevat Volttikadun eteläpuolella LPA-autopaikkojen korttelialueella 137. Pysäköin-
tipaikkoja on varattava vähintään 1 autopaikka / asunto tai palvelutalon tontilla 1 au-
topaikka / 85 k-m2.
 Asuntoja varten autopaikkoja suunnitellaan varattavan yhteensä 177 kpl, pal-
velutaloa varten 63 kpl. Vieraspaikoitus (yht. 15 kpl) järjestetään tonteilla tai LPA-kort-
telialueella asukaspaikoituksen yhteydessä. Yhteensä uusia pysäköintipaikkoja suosi-
tellaan toteutettavaksi 240 kpl.

Havainnekuva korttelin 143 autokatoksesta Volttikujan suunnalta. 
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3.6 Pelastusreitit ja jätehuolto

Kaaviokuva alueen pelastusreiteistä ja jätehuollosta.

r

leikki

1. 
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3.7 Piha-alueet

Julkisesta tilasta saavuttaessa piha avautuu hyvinhoidettuna vihreänä keitaana. Asun-
tokortteleiden pihoilta avautuu näkymiä ympäröivään maisemaan, mutta rakennus-
ten julkisivukäsittelyn ja pihasuunnittelun avulla on tarkoitus jäsentää piha omaksi 
yksikökseen.
 Pihojen tulee tarjota sekä aurinkoisia että suojaisia paikkoja. Pihojen tulee pal-
vella kaikkia niiden ympärillä asuvia ja ne tulee suunnitella eri-ikäisten tarpeet huomi-
oiden.
 Palvelutalokorttelin ja viereisen asuinkorttelin välisen istutettavaksi merkityn 
alueen on tarkoitus keventää rakennusrintaman ilmettä Imatrankoskentien suuntaan. 
Istutettavaksi merkityillä alueiden osilla vanhat puut tulee säilyttää. Aluskasvillisuutta 
tulee kuitenkin harventaa ja yleisilmettä kehittää siistimmäksi ja puistomaisemmaksi.
 Korttelin 141 länsipuolitse virtaa suodosvesipuron itäisempi haara. Puroa tulee 
hyödyntää virkistyksellisenä vesielementtinä ottaen huomioon purossa elävän suojel-
lun taimenkannan asettamat vaatimukset. 

3.8 Suodosvesipuro

Suodosvesipuro on tärkeä maisemallinen elementti sekä kaava-alueen pohjoisosassa 
että etelämpänä voimalinjojen vieressä.  Puron lähelle sijoittuva tai sen veden laatua 
heikentävä rakentaminen voi vaarantaa puron taimenkannan olemassaoloon. Kaikki 
puroalueeseen vaikuttavat muutokset ovat luvanvaraisia.
 Harvinaisen taimenkannan säilymisen varmistamiseksi puro säilytetään luon-
nontilassa. Alueen pohjoisosassa se kulkee ensin avopurona VL-11-alueella, minkä jäl-
keen se jatkaa maanalaisessa putkessa, kunnes nousee taas pintaan Ivontien toisella 
puolen olevalla virkistysalueella. Puron ympäristön hulevedet tulee johtaa hulevesi-
viemäröintiin tai imeyttää niin, että ne eivät valu puroon.  Puro on säilytettävä kas-
villisuudella varjostettuna. Puroalueeseen vaikuttava rakentaminen ei saa vaarantaa 
uhanalaista taimenkantaa eikä heikentää veden laatua edes hetkellisesti. Puron läm-
pötilaan ei saa vaikuttaa ja puro tulee olla jatkuvasti vesitettynä rakentamistoimenpi-
teidenkin aikana. 
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4 PAJAKYLÄ

4.1 Kaupunkikuva

Pajakylä sisältää voimalaitoksen vanhoja huolto- ja varastorakennuksia sekä ruokalan. 
Rakennuksista kolme on suojeltuja. Asemakaavan mahdollistamat uudisrakennukset 
täydentävät olemassa olevien rakennusten jo aloittamaa suorakulmaisiin muotoi-
hin perustuvaa sommitelmaa. Aukiomainen työpaikkatoimintojen kortteli elävöittää 
aluetta mahdollistamalla myös yleisöä palvelevia toimintoja. 

4.2 Julkisivut

Pajakylän uudisrakennusten julkisivumateriaalien tulee noudattaa olemassa olevien 
rakennusten materiaaleja. Ulkoseinien tulee olla tiiltä ja kattojen tulee olla päällystetty 
tummalla, konesaumatulla peltikatteella. Julkisivujen yksityiskohtien tulee vastata alu-
een historiallisten rakennusten laatutasoa.

4.3 Kattomuoto ja räystäslinja

Uudisrakennusten tulee noudattaa harja- ja aumakattoisten olemassa olevien raken-
nusten kattomuotoja sekä yleisesti alueella vallitsevaa kattokulmaa. 

4.4 Liike- toimisto- ja työtilat

ENKTY-korttelialue on varattu voimalaitoksen tarpeisiin siten, että siitä ei aiheudu ym-
päristöhäiriötä. Kaavamerkintä mahdollistaa myös esimerkiksi kulttuuritoimintojen si-
joittumisen alueelle. KTY-korttelialueella sijaitsee suojeltu ruokalarakennus. 
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4.5 Liikennejärjestelyt ja pysäköinti

13 ap31 ap

6 ap

ajoväylä

huoltoajo

1:2000

6 ap

KTY-liike- ja toimistorakennusten korttelialueella autopaikkoja on varattava liiketiloja 
varten 1 autopaikka / 50 k-m2.

IV
O

N
TI

E
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4.6 Pelastusreitit

1:2000

pelastusreitti
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voimalaitoksen aita

Aukiotilan jäsentely. 1:2000

4.7 Aukiotila

Alueen keskelle jäävä aukio toteutetaan osin istutettuna ja osin kivettynä alla olevan 
kuvan mukaisesti. Ravintolana toimivan rakennuksen edustalle voidaan rakentaa te-
rassialue istutuksineen.

Aukiotilan jäsentely

IV
O

N
TI

E
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5.1 Kaupunkikuva

Voimalaitosalue muodostaa identiteetin koko kaava-alueelle, joten siihen liittyvien ra-
kennusten ja rakenteiden korkea laatu on erityisen tärkeässä asemassa.
Uudisrakennuksia ei ole osoitettu itse voimalaitoksen välittömään läheisyyteen. Voi-
malaitoksen aitaaminen ja sen katseluparvekkeen avaaminen yleisölle liittyvät kulun 
selkeämpään ohjaamiseen tilanteessa, jossa alueella liikkuvien ihmisten määrän arvi-
oidaan kasvavan. Voimalaitosrakennuksen ja kytkinaseman huolto ja ylläpito tulee jat-
kossakin hoitaa niiden historiallista ja maisemallista arvoa vastaavalla tavalla.

5 VOIMALAITOSALUE

Voimalaitoksen aidan linjaus.

Jalankulku katselu-

parvekkeen yli

Voimalaitoksen

aita
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Voimalaitoksen aita tulee toteuttaa historialliseen miljööseen soveltuvalla tavalla. Ai-
dan pysty- ja poikkirakenteet ovat lattateräksestä tai muusta sitä vastaavaavasta mate-
riaalista. Aidan tulee olla väritykseltään tumma.

Havainnekuvia voimalaitoksen aidan mahdollisista toteutustavoista.

5.2 Voimalaitoksen aita
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5.3 Katselusilta

Voimalaitoksen katselusillan aita tulee toteuttaa historialliseen miljööseen soveltuvalla tavalla. Aidan pys-
ty- ja poikkirakenteet ovat lattaterästä tai muuta sitä vastaavaa materiaalia. Museoviraston suositusten 
mukaisesti aidan tulee olla väritykseltään vaalea.
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Valokuva voimalaitoksen sisältä.

5.4 Voimalaitoksen sisätilat

Voimalaitoksen sisätilojen suojelua ei erityisesti osoiteta, koska voimalaitos on edel-
leen täysin toiminnassa, ja sen toiminta edellyttää ajoittain tekniikan päivittämistä. 
 Rakennuksen tulevien muutosten tekijöitä kehotetaan kuitenkin kunnioit-
tamaan voimalaitoksen arkkitehtonisia arvoja ja tutustumaan Helsinki Zürich Office 
Oy:n vuonna 2013 tekemään rakennushistorialliseen selvitykseen nimeltä ”Rakennus-
historiallinen selvitys: Voimalaitos, Kytkintalo, rantasauna & majoitusrakennus. Fortu-
min Imatran voimalaitosalue.”
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6 RIVITALOALUE IVONTIEN JA KUPARINTIEN VÄLISSÄ

6.1 Kaupunkikuva

Rivitalokortteli 144 vastaa yhtä tonttia ja se tulee rakentaa yhtenäistä rakennustapaa 
noudattaen. Kortteli muodostaa rajapinnan Imatrankoskentien varren kerrostalojen 
ja voimalinjojen alaisen avoimen maiseman välillä. Korttelista aukeaa näkymiä kum-
paankin suuntaan, mikä tekee pihatiloista mielenkiintoisia. Yhteiset piha-alueet muo-
dostavat vaihtelevia tilasarjoja, mikä helpottaa hahmotettavuutta ja lisää yksityisyyttä.
 Tontin pohjoispäädyssä sijaitseva kaksi metriä leveä kaistale tulee istuttaa puin 
tai pensain kevyenliikenteen väylää rajaavaksi elementiksi. Lajikkeina voidaan käyttää 
esimerkiksi aroniaa tai aitaorapihlajaa. Ivontietä reunustava tontin osa on asemakaa-
vassa määrätty istutettavaksi koivuilla. Istutettavat puut liittävät alueen Ivontien histo-
rialliseen puukujaan. 

6.2 Julkisivut

Korttelin rakennukset tulee toteuttaa kivirakenteisia. Niiden kadunpuoleisten julkisi-
vujen on oltava tummaa tiiltä, joiden kontrastina toimivat pihan puoleiset vaaleaksi 
rapatut julkisivut. Kattomateriaalina tulee käyttää konesaumattua peltiä. Ohessa on 
kaavio julkisivujen värityksestä. 

Julkisivukaavio.Julkisivukaavio korttelista 144.
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6.3 Kattomuoto ja räystäslinja

Asuinrakennuksissa tulee olla pulpettikatto, jonka lape nousee asuntopihojen suun-
taan. Kattokulman ja räystäslinjan tulee olla kaikissa asuinrakennuksissa yhtenäinen.

6.4 Liikennejärjestelyt, pysäköinti ja jätehuolto

Korttelissa 144 pysäköintipaikkoja on varattava 2 autopaikkaa / asunto. 

20 ap

23 ap

jk

jk

hiekkapinta (vain huoltoliikenne)

jätekatos
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6.5 Pihat ja piharakennukset

Tonttien yhteispihojen tulee tarjota sekä aurinkoisia että suojaisia paikkoja. Pihojen 
tulee palvella kaikkia niiden ympärillä asuvia ja ne suunnitellaan eri-ikäisten tarpeet 
huomioiden. Leikkialueet tulee sijoittaa piha-alueelle keskeisesti valvonnan helpotta-
miseksi. Yhteispihoille istutettavien puiden tulee muodostaa selkeitä ryhmiä.
 Kullekin asunnolle varataan oma yksityinen piha. Asuntopihat tulee rajata yh-
teiskäyttöisestä pihasta kasvillisuudella tai matalilla aitarakenteilla. Kasvillisuus ja aidat 
tulee suunnitella rakennussuunnittelun yhteydessä.
 Piharakennus tulee toteuttaa asuntoarkkitehtuuriin soveltuvalla tavalla. Sen 
kaikki julkisivut ovat vaaleita julkisivukaavion periaatteen mukaisesti. Kattomuoto 
voi olla esimerkiksi harjakatto, jonka kulma mukailee asuinrakennusten kattokulmaa. 
Piharakennuksiin voidaan sijoittaa väestönsuojatiloja, joita normaalioloissa voidaan 
pitää esimerkiksi varastona, verstaana tai muussa yhteiskäytössä. Jätekatosten tulee 
sijaita lähellä katulinjaa, ja niiden tulee olla väritykseltään tummia.

7.1 Kaupunkikuva

1920-luvun Emil Ekegrenin suunnittelema kertausklassinen asuinalue on rakennettu 
samoihin aikoihin voimalaitoksen kanssa, ja kuuluu siten Imatrankosken vanhimpiin 
rakennettuihin osiin. Asemakaavamuutoksessa 1099 alueen yhteyteen on suunniteltu 
viisi uutta rakennuspaikkaa säilyttäen kuitenkin kertausklassismille tyypilliset aksiaali-
set linjat ja symmetrinen aluesommittelu.  Luode-kaakkoissuuntainen puujono liittää 
vartaanomaisesti vanhan alueen uuteen osaan.  Aksiaalinen näkymä ja saapuminen 
Ivontieltä kohti Villa Malmia on säilytetty jättämällä Ivontien ja uusien tonttien väliin 
viheraluetta. Uudet rakennuspaikat muodostavat ulkokehän 1920-luvun rakennusten 
koillis- ja kaakkoispuolille. Uudisrakennukset ovat harjakattoisia ja samaa kokoluokkaa 
kuin vanhat rakennukset. Ne luovat uuden kerrostuman alueelle kuitenkin kunnioit-
taen vanhaa 1920-luvun symmetriaa, väritystä ja pienoisasemakaavaa. Alueelle syn-
tyy inspiroivaa asuinympäristöä historiallisessa miljöössä, jossa uusi erottuu vanhasta. 
Vanhojen rakennusten keskellä sijaitsevat kaikkia 1920-alueen asukkaita palvelevat 
AH-yhteiskäyttöalueet.  

7.2 Julkisivut ja katto

1920-luvun rakennukset

Alueen vanhat rakennukset on suojeltu kaavassa merkinnällä sr-11. Ne muodostavat 
valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön. Rakennusten julkisivuja ei saa 
muuttaa. Rappauksen tulee olla sileä ja väriltään sama kuin nykyisin.  Kattojen ja listoi-

7 1920-LUVUN ASUINALUE
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tusten on oltava materiaaleiltaan ja värityksiltään samat kuin nykyisin. Alueen keskellä 
sijaitsevan talousrakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä julkisivuihin 
sallitaan pieniä muutoksia asumisen laadun takaamiseksi. Kaikissa rakennuksissa suo-
ritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten rakennustai-
teellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Uudisrakennukset

Uudisrakennuksissa tulee olla rakennuksen pitkän sivun mukainen harjakatto ja pie-
net räystäät. Kattokulman tulee olla jyrkkä. Julkisivujen tulee olla vaaleaa kiviainesta 
noudattaen alla olevaa värikarttaa. Päärakennusten on oltava keskenään erivärisiä alla 
olevan värikartan mukaisesti. Katon tulee olla mahdollisimman lähellä julkisivujen vä-
riä. Tarkoitus on saavuttaa yhtenäinen kappalemainen muotokieli. Massaa saa aukot-
taa vapaasti ja ottaa paloja pois. Ulokkeita ei saa rakentaa. Kattolyhtyjä ei saa tehdä, 
mutta kattoikkunat ovat sallittuja. Sisäänvedetyissä rakennuksen osissa tulee käyttää 
maalaamatonta puuta julkisivumateriaalina. Ikkunapuitteiden tulee olla tummat alla 
olevan värikartan mukaisesti. 

S 2502-Y

S 1002-Y50R S 1002-B

S 2010-R90BS 2020-Y60R

S 1010-Y50R

S 4010-G50Y

S 2005-G80Y

Listoituksen väri      
S 1002-Y50R ja 
S 2502-Y kanssa:
S 7502-Y

Listoituksen väri         
S 1010-Y50R ja 
S 2020-Y60R kanssa:
S 8005-Y80R

Listoituksen väri       
S 1002-B ja 
S 2010-R90B kanssa:
S 6010-R70B

Listoituksen väri       
S 2005-G80Y ja 
S 4010-G50Y kanssa:
S 8005-G80Y

NCS-värikartta 1920-luvun alueen yhteyteen rakennettaville uusille asuinrakennuksille.
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Mahdollisia vaihtoehtoehtoja uudisrakennusten julkisivujen ja 
kattojen materiaaleiksi. Katon muotoilu on esimerkinomainen.

Havainnekuva uudisrakennuksista Oikosululta.
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7.3 Autokatokset

1920-luvun rakennusten yhteyteen rakennettavat uudet autokatokset/talousraken-
nukset saavat olla syvyydeltään enintään 6500 mm ja pituudeltaan 7600 mm.  Niiden 
tulee olla harjakattoisia pitkän sivun mukaan.
 Julkisivu on toteutettava peittomaalatulla peiterimalaudoituksella. Värisävy on 
mainittu alla. Ulko-oven on oltava yksivärinen ja sama punaruskea kuin päärakennuk-
sessa. Listoitus on toteuttava valkoisena päärakennuksen mukaan. Katon materiaalin 
ja värityksen on oltava sama kuin 1920-luvun rakennuksissa. Katon on noudatettava 
samaa kulmaa päärakennuksen kanssa eli n. 30 astetta. Räystäskorkeus saa olla enin-
tään 2760 mm maanpinnasta mitattuna. 

Uudisrakennusten autokatokset voivat olla harja- tai pulpettikattoisia. Ne saavat olla 
syvyydeltään enintään 6500 mm ja pituudeltaan 7600 mm. Räystäskorkeus sekä katon 
kulma on suhteutettava sopimaan yhteen päärakennuksen kanssa. Puujulkisivujen on 
oltava pystylaudoitettuja ja väriltään yhteneväisiä päärakennuksen kanssa sivulla 27 
esitetyn värikartan mukaisesti. Katon on oltava materiaaleiltaan ja väritykseltään sama 
päärakennuksen kanssa.  

Luonnos 1920-luvun yhteyteen rakennettavien autokatosten/talousrakennusten mitoituksesta 

S 3010-G30Y

NCS-värisävy autokatosten/talousrakennusten julkisivuihin.
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7.4 Liikennejärjestelyt ja jätehuolto

1920-luvun asuinalueen läpi kulkevalta Ekegreninraitilta on tontille ajo sallittu. Osalle 
tonteista pääsee myös Oikosulkua pitkin. Muut olemassa olevat kadut  ovat pääasias-
sa pihateitä ja kuuluvat tonttialueisiin. Ajonopeudet alueella ovat katujen kapeudesta 
johtuen alhaiset. Tonteilla olevat pihatiet tulee toteuttaa hiekkapintaisina. AP-pienta-
lojen korttelialueella  pysäköintipaikkoja on varattava 2 autopaikkaa / asunto. 
 Alueen keskellä sijaitsevaan talousrakennukseen saa sijoittaa jätteidenkeruu-
pisteen. Jätehuolto voidaan järjestää myös tonttikohtaisesti esimerkiksi autokatoksien 
yhteyteen, tai yhteisellä jätekatoksella. Jätekatoksen on noudatettava samoja edellä 
mainittuja suunnitteluperiaatteita 1920-luvun rakennusten yhteyteen rakennettavien 
autokatosten kanssa. 
 Uudisrakennuksissa suositellaan jätehuollon yhdistämistä autokatokseen. Eril-
lisen jätekatoksen tulee noudattaa samoja aiemmin mainittuja suunnitteluperiaatteita  
tontilla olevan autokatoksen kanssa.

7.5 Piha-alueet

Puukujan komeasti päättävä Villa Malmi on alueen kruunu. Sen asemaa Ivontien näky-
mäakselin päätteenä tulee korostaa kasvillisuudella. Kaavaan merkityt istutettavat ja 
säilytettävät puurivit esiintyvät jo Paul Olssonin laatimassa alueen alkuperäisessä mai-
semasuunnitelmassa ja ne tulee säästää. Mikäli vanhoja puita joudutaan huonokuntoi-
suuden vuoksi kaatamaan, ne tulee korvata saman puulajin yksilöillä. 
 1920-luvun alueen periaatteita noudattaen uudisrakennusten pihoja rajates-
sa voidaan käyttää istutuksia, matalaa kasvillisuutta tai yksittäisiä pensaita. Uudelle 
asuinalueelle on suunniteltu istutettavaksi kaksi uutta puuriviä jatkaen olemassa ole-
via 1920-luvun kivitaloalueen puuakseleita. Kiinteiden ja korkeiden aitarakennelmien 
rakentaminen on kielletty. Alueelle ominainen avoin maisematila on säilytettävä ja alu-
een hoitotaso tulee pitää korkealla.

Ote asemakaavamuutosalueen 1099 illustraatiosta (2020).

OIKOSULKU

EKEGRENIN
RAITTI



31

8 VUOKSEN VARREN RIVITALOT

8.1 Kaupunkikuva

Vuoksen varrelle suunnitellut uudet rivitalot edustavat nykyaikaista imatralaista asu-
mista, johon kuuluu Vuoksinäkymät, helppohoitoisuus ja oma piha.  Näkymiä Vuoksel-
le tulee korostaa niin rakennus-, asunto- kuin pihasuunnittelussakin. Saman korttelin 
rakennukset tulee toteuttaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.

8.2 Julkisivut

Vuoksen varren uusien rivitalojen julkisivujen tulee olla sävyltään vaaleat, jotta ne eivät 
muodosta liian voimakasta kontrastia 1920-luvun asuinalueen kanssa. Toisaalta vaa-
lea sävy erottaa uudet rivitalot selkeästi Villa Malmista, eivätkä ne siten syrjäytä Villa 
Malmin erityisasemaa. Sisäänvedot ovat julkisivujäsentelyn kannalta olennaisia, sillä 
ne merkitsevät sisäänkäynnit ja parvekkeet. 

8.3 Kattomuoto ja räystäslinja

Rivitalot toteutetaan pulpettikattoisina siten, että lape nousee lounaaseen. Tämä 
mahdollistaa hyvät näkymät Vuokselle ja ilta-aurinkoon. Katot voi toteuttaa kaarevi-
na kuvan osoittamalla tavalla, jolloin korkeaa tilaa voidaan osassa asunnoista  käyttää 
esimerkiksi parvena. Katto voi vaihtoehtoisesti porrastua niin, että osa asunnoista on 
korkeampia ja osa matalampia. Räystäät ovat pitkät.

8.4 Liikennejärjestelyt, pysäköinti ja jätehuolto

Pihajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että huoltoajo asunnon eteen kadun puolelle on 
mahdollista. Kutakin rivitaloasuntoa varten on varattu tontilla kaksi autopaikkaa. Py-
säköinti tulee sijoittaa katoksiin tai autotalleihin, joiden paikat on merkitty asemakaa-
vaan. Autokatoksilla on pulpettikatot. Värityksen tulee mukailla asuintalojen julkisivu-
väritystä. Vieraspaikoitus tapahtuu Virtapiirin ja Oikosulun varressa.

Kaavio mahdollisesta julkisivujäsentelystä.
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Samaan rakennukseen autokatoksen kanssa on varattu tilaa jätökatokselle. Tyhjennyk-
sen helpottamiseksi jätekatos tulee sijoittaa lähimmäksi tietä.

8.5 Piha-alueet

Kullakin tontilla on asukkaiden yhteistä pihaa rakennusten ja kadun välissä. Tästä osaa 
käytetään ajoväylinä. Ajoväylien kannalta tarpeettomat tontinosat tulee istuttaa puin 
ja pensain.
 1,5-kerroksisiin asuntoihin kuuluu puolijulkinen etupiha sekä yksityinen taka-
piha. Etupihat erotetaan yhteispihasta matalalla kasvillisuudella tai matalalla kivimuu-
rilla. Etupihoja ei aidata. Takapihat voidaan halutessa aidata matalilla aidoilla säilyttäen 
kuitenkin näkymät Vuokselle. 2,5-kerroksisilla asunnoilla on yksi lounaaseen suuntau-
tuva piha, joka toimii myös sisäänkäyntireittinä asuntoon.

Uudet rivitalot eivät häiritse Vuoksen kansallismaisemaa.



33

Havainnekuva Virtapiiriltä.

Suuntaa-antava pihasuunnitelma.
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9 1940-LUVUN ASUINALUE 

9.1 Kaupunkikuva

Aarne Ervin suunnitteleman 1940-luvun asuinalueen erityispiirteenä on rakennusten 
suhde ympäröivään maastoon. Korkeat männyt ja niiden vastapainona oleva aitaa-
maton maanpinta luovat hienot puitteet ajan ihanteita heijastaville rakennuksille. Ny-
kyisellään rakennukset muodostavat valtakunnallisesti merkittävän yhtenäisen asun-
toalueen. Asemakaavamuutoksen 1099 myötä sr-11 suojelumerkintä poistuu kahta 
rakennusta lukuun ottamatta. Kahteen rakennukseen jää suojelumerkintä sr/ur. Aluet-
ta on tiivistetty kymmenellä uudella rakennuspaikalla ja asemakaavamuutoksen 1099 
myötä alueelta poistuu kolme rakennuspaikkaa. 
 Alueelle rakennettavien uudisrakennusten on noudatettava alkuperäisten 
1940-luvun rakennusten periaatteita kattokulman, materiaalien, sijainnin, muodon 
ja värityksen osalta. Alueella on ylläpidettävä maiseman erityispiirteitä, kuten avointa 
maisematilaa ja korkeaa mäntypuustoa.
 Uutta rakentamista alueelle suunniteltaessa suositellaan tutustumaan Hel-
sinki Zürich Office Oy:n vuonna 2019 tekemään rakennushistorialliseen selvitykseen 
nimeltä  “Imatran Voiman 1940-luvun asuntoalue”.  Selvitys on asemakaavamuutoksen 
1099 liitteenä.

9.2 Julkisivut

Aluetta täydentävien uudisrakennusten tulee olla puurakenteisia, julkisivuiltaan vaa-
kasuuntaan ponttilaudoitettuja. Niiden tulee sijoittelultaan, muodoltaan, värityksel-
tään ja materiaaleiltaan mukailla alueella säilytettäviä 50/2- sekä 50/90-tyyppitaloja. 
Ikkuna-aukotuksessa on huomioitava historiallisten rakennusten ikkunoiden sijoittelu 
ja koko. 
 Julkisivujen värityksen on noudatettava annettua väriä. Tarkoituksena on pa-
lauttaa alueelle alkuperäistä värisävyä mahdollisimman lähellä oleva lyijynvalkoinen 
julkisivuväri. Materiaalin ja värityksen tulee olla sama kaikissa rakennuksen osissa. Ul-
ko-oven on oltava lakkapintainen ja samankaltainen kuin säilytettävissä tyyppitaloissa.
 Entinen insinöörin talo ja talousrakennus ovat julkisivuiltaan kivipintaisia ja si-
leästi rapattuja. Julkisivujen materiaalin on pysyttävä samana. Värien ja muun detaljii-
kan osalta on noudatettava samoja ohjeita muiden alueen rakennusten kanssa.
 Uudisrakennusten yhteyteen suunniteltujen autotallien/talousrakennusten tu-
lee vastata alueen yleistä korkeaa laatutasoa. Autotallin tulee sijoittelultaan, muodol-
taan, väritykseltään ja materiaaleiltaan noudattaa tontin päärakennusta. 

9.3 Kattomuoto ja räystäslinja

Uudisrakennukset on toteutettava harja- tai pulpettikattoisina. Harjan suunnan on ol-
tava rakennuksen pitkän sivun mukainen ja kattokulman noin 30 astetta. Materiaali-
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9.4 Liikennejärjestelyt, pysäköinti ja jätehuolto

Alueen kadut palvelevat pääosin sen asukkaita ja nopeudet ovat niillä alhaiset. Kupa-
rintien itäpuoleiset kadut muuttuvat tonttijaon myötä yksityisiksi pihateiksi. Tonttien 
pihateiden tulee olla hiekkapintaisia. Alueella säilytettäviin historiallisiin ominaispiir-
teisiin liittyy katuverkon solukkomaisuus.
 Pysäköinti 1940-luvun alueella tapahtuu uusissa autokatoksissa, autotalleissa 

Havainnekuva 1940-luvun asuintalon yhteyteen rakennettavasta uudesta talousrakennuksesta.

na on käytettävä harmaata tiilikatetta annetun värisävyn mukaisesti. Räystäiden tulee 
ulottua rakennusmassan koosta riippuen 500-1000 mm:n päähän seinälinjasta. 
 Autotalleissa/talousrakennuksissa katon materiaalin, värityksen, kattokulman 
ja räystäiden on oltava yhteneväisiä päärakennuksen kanssa. Autotallien tulee olla kor-
keudeltaan merkittävästi asuinrakennuksen muita osia matalampi. Autotallin harjakor-
keus ei saa ylittää 3200 mm maanpinnasta mitattuna. 
 Insinöörin talossa ja talousrakennuksessa sekä niiden autotalleissa/talousra-
kennuksissa kattokulma voi olla hieman loivempi verrattuna muihin alueen rakennuk-
siin eli noin 25-30 astetta. Katon materiaalin ja räystäiden pituuden on oltava sama 
kuin muissa alueen rakennuksissa.

NCS 0802-G72Y S 7005-G50Y

Vasemmalla noudatettava julkisivuväri ja oikealla katon väri. 
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9.5 Piha-alueet

Alueen alkuperäisiin suunnitteluperiaatteisiin kuuluu maisematilan avoimuus. Tästä 
johtuen piha-alueita ei kummallakaan puolella Kuparintietä tule rajata aidoin, eikä ti-
laa rajaavin pensasistuksin. Tonteille voidaan kuitenkin sijoittaa yksittäisiä pensaita ja 
matalaa kasvillisuutta. Tonttien rajoja voidaan merkitä esimerkiksi yksittäisin pensain.  

Ote asemakaavamuutosalueen 1099 illustraatiosta (2020).
Harmaalla on merkitty säilytettävät 1940-luvun rakennukset ja katkoviivalla asema-
kaavamuutoksessa 1099 poistuvat tontit ja rakennusalat. Keltaisella on merkitty vanhat 
rakennuspaikat, joissa rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä on muutettu. Oranssilla on 
merkitty uudet rakennuspaikat vanhassa asemakaavassa 1030. Punaisella on merkitty 
kaavamuutoksessa 1099 lisätyt uudet rakennuspaikat.

tai talousrakennuksissa. Yhtä asuntoa kohden on mitoitettu kaksi katettua autopaik-
kaa. Mikäli uudisrakennuksiin rakennetaan sivuasunto, ei sivuasunnolle tarvitse erik-
seen osoittaa katettua autopaikkaa, vaan autoa voidaan säilyttää kattamatta. Jätehuol-
to on tonttikohtaista. Uudisrakennusten jätteenkeräysastiat on sijoittava autotallien 
yhteyteen.
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Hirsirakenteisen saunan on suunnitellut alunperin Imatran Voima Oy:lle arkkitehti Aar-
ne Ervi vuonna 1958. Nykyään sauna on Fortum Power and Heat Oy:n omistuksessa.  
 Saunaa on korjattu vuosien varrella ja vuonna 1982 se kärsi lieviä palovaurioita. 
Saunan alkuperäinen takka on ehdotettu suojeltavaksi. Saunaan kohdistuvien muu-
tosten tekijöitä kehotetaan tutustumaan Helsinki Zürich Office Oy:n vuonna 2013 laa-
timaan rakennushistorialliseen selvitykseen nimeltä ”Rakennushistoriallinen selvitys: 
Voimalaitos, Kytkintalo, rantasauna & majoitusrakennus. Fortumin Imatran voimalaito-
salue”.

Valokuva rantasaunasta

10 RANTASAUNA
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Alueleikkaus 1940-luvun asuinalueelta.
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11 VIHERALUEET

11.1 Voimalinjojen alaiset alueet

Voimalinjojen alle ja niiden läheisyyteen sijoittuvalle toiminnalle on rajoituksia, jotka 
aiheutuvat voimalinjoja hallinnoivien yritysten suunnitteluohjeistuksista. Kaavakartal-
le merkityille vaara-alueille saa sijoittaa ainoastaan kasvillisuutta, joka ei täysikasvuise-
nakaan kasva yli 3 m korkeaksi, esimerkiksi tiettyjä koristeomenapuulajikkeita. 
 Voimalinjojen alle on suunniteltu palstaviljelyä. Paikalla on myös ennen sijain-
nut asukkaiden palstaviljelmiä, ne ovat kuitenkin ajan myötä rehevöityneet ja nyky-
ään hävinneet maastosta lähes kokonaan. Palstaviljely ei edellytä merkittäviä kiinteitä 
rakenteita ja sopii hyvin toteutettavaksi voimalinja-alueelle. Sopiva koko yksittäiselle 
palstalle on noin 100-400 m2. Palstoja ei saa erottaa toisistaan aidoilla tai muilla korkeil-
la rakenteilla, vaan jako tulee merkitä maastoon esimerkiksi nurkkakivin. 
 Voimalinjojen alle on suunniteltu myös pururata/hiihtolatu. Reitin valaistuksen 
ja muun kalustuksen suunnittelussa on huomioitava voimalinjat ja suunnitteluvai-
heessa tulee olla yhteydessä voimalinjoja hallinnoivaan tahoon. 

11.2 Liikuntapaikat

Voimalinjojen alla kulkeva lenkkeily- ja hiihtoreitti toteutetaan pururatana tai
vastaavana pehmeäpinnoitteisena ulkoilureittinä. Reitin käyttäjille tarkoitettu
pysäköintialue sijaitsee Oikosulun eteläpuolella.

Voimalinjojen alla oleva luonto on villiintynyt. Alueella on useita vanhoja omenapuita.
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11.3 Voimalaitoksen ja Imatrankoskentien väliin jäävä puisto

Voimalaitoksen ja Imatrankoskentien väliin jäävä puisto on historiallisesti ja tilallises-
ti merkittävä osa kaava-aluetta. Imatrankoskentiehen rajautuvana tilana puistolla on 
merkittävä kaupunkikuvallinen rooli ja se viestii kaava-alueen luonnetta ulospäin.
 Maisemallisesti puiston on tärkeää olla pääosin avointa nurmikenttää, jota elä-
vöittävät selkeästi rajautuvat puu- ja pensasryhmät. Olemassa olevat puut tulee pyr-
kiä säilyttämään. Mikäli niitä joudutaan huonokuntoisuuden vuoksi kaatamaan, tulee 
puut korvata saman lajikkeen taimilla. Puistoon voidaan sijoittaa penkkejä tai muuta 
pienimuotoista kalustusta, mutta sen luonnetta ei tule olennaisesti muuttaa. Puiston 
on oltava hoitotasoltaan korkein mahdollinen.
 Puiston itälaidalla sijaitsee suodosvesipuron ulostuloaukko, jota voimalaitos 
hyödyntää suodosveden määrän mittauksessa. Mittaustoiminta tulee mahdollistaa 
myös tulevaisuudessa.

11.4 Vuoksen varren rinteet

Vuoksen varren rinteet ovat rehevöityneet ja kasvaneet umpeen viime vuosikym-
menien aikana. Imatran kaupungin Vuoksistrategiassa mainitaan yleisinä Vuoksen 
ranta-alueiden kehittämiskohteina rantakasvillisuuden harventaminen ja hoito sekä 
näkymien avaaminen. Tämä koskee myös kaava-aluetta. Yleisilmeen siistiminen alus-
kasvillisuutta harventamalla sekä näkymien avaaminen, erityisesti asuinalueilta, kohti 
vettä ovat tärkeitä alueen viihtyisyyttä parantavia toimenpiteitä.  

11.5 Luontoalue

Kaavaan on merkitty useita luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita. 
Alueet soveltuvat erinomaisesti kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Rakennushankkei-
ta näillä alueilla tulee välttää. Mikäli rakentamiseen ryhdytään, tulee alueiden luonto-
arvot ja hankkeen vaikutus niihin selvittää asiantuntijan toimesta. 
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