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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, 
joka koskee 8 päivänä lokakuuta 2020 päivättyä 
asemakaavakarttaa 1102 Alueen määrittely 

 
IMATRA 

 
Asemakaavan muutos: 

 
Kaupunginosa 30, Ritikankoski 
kortteli 14 

 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

 
Kaupunginosa 30, Ritikankoski 
kortteli 14 

 
Alueen sijainti 

 
Asemakaavan muutosalue on Ritikankosken kaupunginosassa sijaitseva 
Imatran seurakuntakeskuksen kortteli. Alue rajautuu idässä 
Tainionkoskentiehen.  Aluerajaus on esitetty alla olevalla kartalla. 

 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Kuva 1: Kaava-alueen sijainti Imatran opaskartalla 

Kaavan vireilletulo: 17.2.2019 (kuulutus vireilletulosta) 
Kaavan laatija: Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy / Kimmo Hartikainen 

ARK YKS 532, puh. 010 5677513, sähköposti:  
kimmo.hartikainen@ k- suunnittelu.fi,  osoite: Heikinkatu 1, 
55100 Imatra 
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1. TIIVISTELMÄ 
 

Asemakaavalla on muodostettu asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue käytöstä poistuneen Imatran 
seurakuntakeskuksen ”Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten 
korttelialueelle”. 
 
Kaava-alueen pinta-ala on 9800 m2. Alue on Imatran seurakunnan 
omistuksessa. 

 
 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Alueen yleiskuvaus 
 
    Yleistä 

 
       

 

 
Kuva 2: Ilmakuva suunnittelualueesta. Likimääräinen aluerajaus esitetty punaisella 
viivalla 
 
Suunnittelualue sijaitsee Ritikankosken rakennetun kaupunkirakenteen 
keskellä ja näkyy laajalle Vuoksimaisemassa yhdessä Tainionkosken kirkon 
kanssa.  
 
Rakennettu ympäristö 
 

Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1967 valmistunut Imatran seurakunnan 
virastotalo, joka on suojeltu asemakaavalla 992 5.10.2010. Seurakuntakeskus 
edustaa funktionaalisena betonin harmaana rakennuksena teollisen 
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modernismin suunnitteluideaalia. Rakennuksen suunnitellut Jaakko Kontio ja 
Kalle Räike ja se on valmistunut vuonna 1967. Rakennus on 
käyttöhistorialtaan seurakunnan virastotalo / asuinrakennus / liikerakennus. 
Lisäksi korttelin pohjoisreunalle sijoittuu seurakunnan omistama vanha 
rintamamiestalo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3-4: Imatran seurakunnan virastotalon itäinen ja eteläinen julkisivu 
 

 
Kaava-alueella on käytetty virastotalon osalta rakennusoikeutta 2481 k-m². 
Lisäksi kortteliin sijoittuu rintamamiestalo.  Kaava-alueen reunoilla on 
rakennettu kunnallistekniikan verkosto ja aluetta rajaa itäpuolelta 
Tainionkoskentie.  

 
Luonnonympäristö 

 
Seurakuntakeskuksen osa korttelista on pääosin rakennettua asvalttipintaa. 
Piha- ja paikoitusalueita rajaamaan on istutettu puu- ja pensasalueita. 
Pihapuina jalokuusta, koivua ja poppelia. Pensasistutuksissa kuusamaa ja 
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angervoja.  Suunnittelualueen pohjoiseen pellonreunaan rajautuvat pienet 
rintamamiestalojen pihat, jotka ovat puutarhamaisempaa ympäristöä 
hedelmäpuin ja marjapensain. Kortteli rajautuu pohjoissivultaan kaavassa 
määritettyyn ”avoimena säilytettävään” Kirkkopuistoon, joka on seurakunnan 
omistuksessa ja viljeltyä peltoaluetta. Alueen luonnossa näkyy kaikkialla 
ihmisen vaikutus. Imatran vuonna 2000 valmistuneessa 
luonnonsuojeluselvityksessä ei suunnittelualueella ole todettu olevan 
suojelukohteita.   
Suunnittelualue ei ole pohjavesialuetta.  Kaava-alue on maastoltaan melko 
tasaista viettäen loivasti Kirkkopellon reunasta kohti alueen eteläkulmaa, 
viettoa noin 0,5 m.  

 
Maaperä ja rakennettavuus 

 
Kaava-alueen maaperä kuuluu Imatran geologisen aluejaon mukaan luokkaan 
V, savikkoa. Saven ja siltin päällä on paikoin ohuita alle metrin paksuisia 
eloperäisiä kerrostumia. Savikoitten pintakerrokset vaihtelevat usein 
suppeallakin alueella pehmeästä erittäin kovaan. 
Luokkaan V kuuluvat alueet ovat sopivia pientaloille ja muille kevyille 
rakenteille. Kuitenkin on huomattava, että paikoin kantava kerros ei ole 
pinnassa vaan noin 1,0 - 1,5 metrin syvyydessä. 
 
Korttelin 14 rakennetun osan maanpinta on tasainen ja korkeusasema 
pääosin + 69.8 - +70.0 välillä. Korttelin pohjoisosan pelto-osuudella maanpinta 
kohoaa +71.00 tasolle. Tainionkoskentie noudattelee em. korttelin 
korkeusasemia.    

Radon 

Kaavamuutosalue ei kuulu korkean radontason alueelle, Radon mittaukset 
Imatralla selvityksen mukaan. Radontason mittaustulokset alueella ovat alle 
tavoitearvon 200 Bg/m3.  

Patoturvallisuus 

Kaava-alue sijaitsee Vuoksen äärellä ja Kirkkopuiston peltomaiseman 
laskuoja kulkee pellon reunan suuntaisesti korttelin läpi Vuokseen. Korttelin 
kaakkoiseen kulmaan ulottuu Vuoksen patoturvallisuuteen liittyvä 
padotusrasiteraja. Padotusrasite on perustettu v.1965 ja tähän rasitteeseen 
on oikeutettu kiinteistö on 153-417-13-49 ja sen omistaa Fortum Power and 
Heat Oy. 

Vuoksen yläjuoksulla sijaitsee Tainionkosken voimalaitoksen pato ja 
alajuoksulla Imatrankosken voimalaitoksen pato.  Imatrankosken 
voimalaitoksen pato on luokiteltu patoturvallisuuslain (494/2009) 11 §:n 
mukaiseen luokkaan 1 eli onnettomuuden sattuessa padosta aiheutuu vaaraa 
ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavaa vaaraa ympäristölle tai 
omaisuudelle. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida 
Imatrankosken voimalaitospadon vahingonvaara ja suunnitella tulevat 
rakenteet mahdollisuuksien mukaan siten, että niille ei aiheutuisi vahinkoa 
mahdollisessa pato-onnettomuustilanteessa. 
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Kuva 5: Karttaote: Vuoksen patoturvallisuuteen liittyvä padotusrasitealue 
korttelissa 14 

Maanomistus 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Imatran seurakunnan omistuksessa.  

Ympäristöhäiriöt 

Vanhojen imatralaisten tietoon perustuen kaava-alueen maaperässä saattaa 
olla sodan aikaisia lentopommeja. Rakennettaessa vuonna 1995 
kunnallistekniikkaa kirkon paikoitusalueen reunaan, löytyi alueelta 100 kg 
lentopommi 3,5 m syvyydeltä. 
Alueen melutasoa on selvitetty vuonna 2000 laaditussa Imatran 
liikennemeluselvityksessä, jonka mukaan katujen liikenne aiheuttaa 
Joutsenonkadun ja Tainionkoskentien puoleisille reunavyöhykkeille noin 50 - 
60 dB(A) melutason. 
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Kuva 6: Ote Imatran liikennemeluselvitys v.2000 
 
Ratahallintokeskus teetti Imatran rataverkon kehittämiseen liittyen 
meluselvityksen vuonna 2006 koskien nykytilannetta sekä arviota vuodelle 
2025 oletuksena raideliikenteen kasvuarviot. Melutaso tulisi selvityksen 
mukaan lisääntymään kaava- alueella 60 dB(A):iin. Selvityksen jatkossa 
ympäristövaikutusten arviointiin liittyen tutkittiin rautatien vaikutuksia lähellä 
olevien alueiden melutasoon olettaen, että melun haittoja vähentämään 
rakennetaan meluesteitä kuten aitoja ja valleja 2015 (Sito Oy). 
Meluntorjuntasuunnitelman mukaan rautatieasemalle rakennettaisiin 
meluaita, jolloin kaava-alueen melutaso säilyisi likimain nykyisellään. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kuva 7: Raidemeluselvitys, Sito 23.3.2015: Melutasot päivällä klo 7-22 



7 
 

 
 
 
 
 

 
Kuva 8: Raidemeluselvitys, Sito 20.3.2015: Melutasot yöllä klo 22-7 
 
Liikennevirasto teetti maanteiden meluselvityksen Vt6 Luumäki-Imatra vuonna 
2012 koskien nykytilannetta Sito Oy. Melutaso on kaava-alueella päivällä 
pääosin yli 50 dB ja yöllä 45- 50 dB välillä.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Kuva 9: Vt6 meluselvitys, Sito 31.5.2012: Melutasot päivällä klo 7-22 
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Kuva 10: Vt6 meluselvitys, Sito 31.5.2012: Melutasot yöllä klo 22-7 

 
 

2.2 Suunnittelutilanne  

Maakuntakaava 

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen 
suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan 
yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön perusratkaisut sekä maakunnan 
tavoiteltu kehitys noin vuoteen 2025. Maakuntakaava myös välittää 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kaavoitukseen. Etelä-Karjalan 
maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2010 ja vahvistettu 
ympäristöministeriössä 21.12.2011. 
Etelä-Karjalan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu 
keskustatoimintojen alueeksi (C). Vuoksenrantojen kehittämisen 
kohdealuerajaus ja maa- kunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen 
ympäristö -merkintä (ma/km) ulottuvat kaavan muutosalueen itäreunaan.  
Joutsenonkatu ja Tainionkoskentie on merkitty yhdystie- tai kokoojakaduksi 
(yt), lisäksi Tainionkoskentien suuntaisesti on merkitty kevyen liikenteen 
laatureitti. 
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Kuva 11: Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti on rajattu sinisellä. 

Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan on hyväksynyt Etelä-Karjalan liiton 
maakuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti 
vaihemaakuntakaavan 19.10.2015. Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan 
kaupan palveluja ja niiden kehittämismahdollisuuksia sekä mitoitusta 
maakunnassa. Myös matkailupalvelujen ja elinkeinojen sekä 
liikennejärjestelmän kehittäminen ovat kaavan teemoina. Vaihekaavan 
ratkaisut korvaavat Etelä-Karjalan vahvistetun kokonaismaakuntakaavan 
aluevarauksia. 
Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa merkitty keskustatoimintojen 
alueeksi (C). Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta 
koskeva yleismääräys, jonka mukaan maakunnan alueidenkäytön 
jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon tervehdyttävän ympäristön 
kehittäminen. Kaavoitus- ja rakennushankkeissa tulee ottaa kohtuullisessa 
määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset sekä kulttuuriympäristöön liittyvät 
tavoitteet. 
2. vaihemaakuntakaavan luonnos on nähtävillä 5.4.-7.5.2020. Lähtökohtana 
2. vaihemaakuntakaavassa on monta kuntaa koskevan 
jätevedenpuhdistamon toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen 
Lappeenrannan alueella. Kaavaluonnoksessa ei ole aluevarauksia 
suunnittelualueelle. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Imatran kaupunginvaltuuston 19.4.2004 
hyväksymä Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”. 
Kaava-alue on yleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). 
Tainionkosken kirkko ja pappila on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi. 
Seurakuntakeskusta ei ole merkitty suojeltavaksi. Lisäksi kansallisen 
kaupunkipuiston intressialueen rajaus ulottuu seurakunnan rakennusten 
alueelle. Tainionkoskentie ja Joutsenonkatu on yleiskaavassa merkitty 
katualueeksi. Asemakaava muuttaa yleiskaavan mukaista merkintää PY-
alueella seurakuntakeskuksen osalta.  
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Kuva 12: Ote Kestävä Imatra 2020 –yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti on rajattu sinisellä. 

     

Imatran yleiskaava 2040 

Imatran uuden Yleiskaavan 2040 laatiminen on käynnistynyt. Yleiskaava 2040 
on kaavarunkovaiheessa. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
valmistui vuoden 2018 alussa ja yleiskaavan rakennemalli valmistui vuoden 
2019 lopulla. 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kaupunginosa 30 RITIKANKOSKI 
asemakaava   992, 15.10.2010. 
Suunnittelualue on asemakaavassa YK-merkinnällä: ”Kirkkojen ja muiden 
seurakunnallisten rakennusten korttelialue”.  Kortteli rajautuu pohjoisessa ja 
lännessä Kirkkopuistoon, jolle on merkitty yleiselle jalankululle varatut alueen 
osat. Tainionkoskentien varteen ja korttelin etelärajalle on esitetty istutettavat 
puurivit. Maanalaisten johtojen varaukset on merkitty korttelin eteläosaan. 
Yleismääräyksissä leikki- ja oleskelualueet ja asuntokohtaiset pihat tulee 
suojata melulta siten, että päiväaikainen melutaso on korkeintaan LA eq 55dB.  
Seurakunnan virastotalo on suojeltu sr-6 merkinnällä: ”Suojeltava rakennus. 
Rakennuksia ei saa purkaa ja niiden ominaispiirteet tulee korjaus- ja 
muutostöissä säilyttää”.  

 
 
 
 



11 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 13: Ote asemakaavasta. Suunnittelualue YK-korttelialue korttelissa 14 

Rakennuskiellot 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia rakennuskieltoja. 

Aluetta koskevat selvitykset 

Alueelta on aiemmin laadittu mm. seuraavat selvitykset: 

− Imatran seurakunnan virastotalon rakennushistoriallinen selvitys; 
Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Imatra 22.5.2018. 

− Rakennustekninen selvitys; Sitowise, Raportti 40.4.2018. 
− Tontinkäyttösuunnitelma; Sitowise, Luonnos 26.9.2018. 

Rakennusjärjestys 

Imatran kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2016. 

Pohjakartta 

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset (1284 /2010). 
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3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

 
Seurakunta siirsi kaikki seurakuntakeskuksen toiminnot Imatran Tietotaloon 
10/2017. Syynä siirtoon oli seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat. 
Seurakunta laaditutti seurakuntakeskuksesta rakennusteknisen selvityksen, 
Sitowise 30.4.2018. Tutkimuksen lopputulemana oli, ettei rakennuksen 
korjaaminen ole järkevää mm. laaja-alaisten rakennusteknisten puutteiden ja 
kosteusvaurioiden vuoksi. 
Kirkkoneuvosto teki seurakuntakeskuksen osalta päätöksen 6.2.2019, jossa 
katsoi parhaaksi menettelyksi kiinteistön realisointi kaavakehityksen kautta. 
Asemakaavan muutos käynnistettiin Imatran seurakunnan aloitteesta 
kirkkoneuvoston päätöksellä 7.2.2019.  
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 12.2.2019.  

 

3.2 Osallistuminen, vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö (MRL 6 §, 62 § ja 63 
§, MRA 30 §) 

Osalliset 

1. Viranomaiset 
− Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
− Etelä-Karjalan museo 

2. Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt 

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

− Imatran seudun ympäristötoimi 
− Kulttuuri-, vapaa-aika, hyvinvointipalvelut 
− Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 
− Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 

3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 

4. Muut 

− Fortum Heat & Power Oy 
− Puhelinyhtiöt 
− Sähköyhtiöt 
 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 

 
Kaavaluonnos kommentit: 

  
 Imatran Nuorisovaltuusto (26.10.2020) 

 Lausunto Imatran kaupungin asemakaavamuutoksen luonnoksesta: muutos 
1102 kaupunginosassa 30 Ritikankoski: On hyvää saada semmoinen kaava, 
joka mahdollistaa vanhan seurakuntakeskuksen purkamisen ja alueen 
kehittämisen. Puron päälle kaavoittaminen herättää hieman kysymyksiä ja 
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laittaa miettimään, toimiiko alue paremmin puistona. Lausunto Imatran 
kaupungin asemakaavamuutoksen luonnoksesta: muutos 1104 
kaupunginosassa 74 Vuoksenniska: Nuva puoltaa kaavaa. 
 

 Telia (19.10.2020) 
 Suunnitelma-alueella on Telian infraa. Työstä ei saa aiheutua sille vahinkoa, 
eikä sen päälle saa asentaa mitään.  Kaapelikartat ja -näytöt tulee pyytää 
www.verkkoselvitys.fi kautta. Jos tulee tarvetta kaapelisiirroille, niin niistä on 
ilmoitettava 12 viikkoa ennen maanrakennustöiden aloitusta. Siirroista 
aiheutuneet kulut laskutetaan työn tilaajalta. 
AK 1104: Telialla ei huomautettavaa kaavamuutokseen. 

 BLC Verkot ja Tuotanto / Jukka Pulkkinen (4.11.2020) 

Blue Lake Communications oy:llä ei ole Imatran kaupunginosan 30, 
RITIKANKOSKI, Kortteli 14, asemakaavan muutos 1102 alueella 
tietoliikennereittejä ja tietoliikennekaapeleita. 

 
  
E-K Liitto (6.11.2020) Satu Sikanen maakuntajohtaja, Marjo Wallenius aluesuunnittelu-
johtaja 
 

 Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uutta asuinkerros- ja 
rivitalorakentamista entisen Imatran seurakuntatalon paikalle Imatran 
Ritikankoskelle lähelle Matkakeskusta. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa 
kaupunkikuvaltaan yhtenäinen ympäröivä kaupunkirakenne. 
Etelä-Karjalan voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on 
merkitty keskustatoimintojen alueeksi C. 
Suunnittelualue sijoittuu myös maakuntakaavan kaupunkikehittämisen 
kohdealueelle. Alueella oleva ja nyt purettava Seurakuntakeskus on 
vaikuttanut maakuntakaavan keskustatoimintojen -alueen rajaukseen. 
Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä, että tähän keskeisen Vuoksen varren ja 
uudistuvan Imatran matkakeskuksen lähiyhteyteen sijoittuvan alueen 
suunnitteluun panostetaan riittävällä tavalla kuten esimerkiksi 
arkkitehtikilpailulla. 
Mansikkalan seudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi olisi tärkeää, että 
uudistuvasta matkakeskuksen alueesta ja sen lähiympäristöstä muodostuu 
vetovoimainen, kaupunkiympäristöltään yhtenäinen ja edustava 
aluekokonaisuus. On tärkeää ottaa myös huomioon Ritikanrannan 
historiallinen asema Vuoksen rannalla. 

E-K Museo (6.11.2020) arkeologi Esa Hertell, rakennustutkija Sini Saarilahti ja intendentti 
Leena Räty 

Imatran kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Etelä-Karjalan alueellisen 
vastuumuseon lausuntoa otsikon asemakaavamuutoksesta. Museo on 
osallinen kaavamuutoksessa arkeologisen ja rakennetun kulttuuriympäristön 
suojelun osalta.  Asemakaavan muutosalue on Ritikankosken 
kaupunginosassa sijaitseva Imatran seurakuntakeskuksen kortteli. Alue 
rajautuu pohjoisessa Tainionkosken kirkon puistoon, idässä 
Tainionkoskentiehen ja sen takaiseen Siitolan Lossirannan puistoon sekä 
Ritikanrannan pientaloalueeseen. Etelässä suunnittelualue rajautuu liike- ja 
toimistorakennusten kortteliin ja lännessä erillispientalojen sekä 
asuinkerrostalojen korttelialueisiin.  Asemakaavasuunnitelman tavoitteena on 
osoittaa korttelin 14 tontille 3 käyttötarkoitusmerkinnät ja 
asemakaavamääräykset siten, että ne mahdollistavat tontin toteutumisen 
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asuinkäyttötarkoitukseen kaupunkikuvaltaan yhtenäisesti ympäröivä 
kaupunkirakenne huomioon ottaen. 
”Asemakaavan muutosalueella osoitteessa Tainionkoskentie 80 sijaitsee 
vuonna 1967 rakennettu seurakuntakeskus, joka on käynyt seurakunnalle 
tarpeettomaksi. Rakennus on ollut sisäilmaongelmien takia kahden vuoden 
ajan tyhjillään. Tavoitteena on tutkia mahdollisuutta osoittaa korttelin 14 tontille 
3 käyttötarkoitusmerkintä ja asemakaavamääräykset siten, että ne 
mahdollistavat tontin toteutumisen asuinkäyttötarkoitukseen 
kaupunkikuvaltaan yhtenäisesti ympäröivä kaupunkirakenne huomioon 
ottaen.” 
Asemakaavatyön aikana selvitetään myös seurakuntakeskuksen suojelutarve. 
Rakennuksesta on laadittu rakennushistoriaselvitys (K-suunnittelu Oy 
22.5.2018) ja kuntotutkimus (Sitowise 40.4.2018). Tutkimuksissa on todettu 
rakennuksessa olevan laajoja kosteusvaurioita ja 
rakennus on käyttökiellossa.  Edellisen asemakaavamuutoksen jälkeen on 
selvinnyt, että rakennuksen suunnittelussa on tehty virheitä, jotka ovat 
johtaneet vakaviin kosteusvaurioihin ja niistä johtuviin sisäilmaongelmiin. 
Museo on lausunut kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 22.5.2020. 
Lausunnossaan museo katsoi, että etteivät rakennuksen todellinen kunto ja 
rakennustekniset haasteet ole olleet tiedossa kaavan suojelumerkinnän 
laatimisen yhteydessä v. 2010. Koska rakennuksen perustusten korjaaminen 
alueen paineellisen pohjaveden takia on lähes mahdotonta, sekä kauttaaltaan 
rakennuksen rakentamismateriaaleista ja tavasta johtuvia vaurioita ja 
arkkitehtonisia elementtejä ei saada kuntoon ilman, että menetetään 
merkittävästi kohteen kulttuurihistorialliset arvot, on tontin kehittämistä syytä 
tarkastella uudisrakentamisen lähtökohdasta.  Museo toteaa, että 
seurakuntatalolla on poikkeuksetta moderniin rakennusperintöön liittyviä 
merkittäviä arkkitehtonisia, kaupunkikuvallisia sekä historiallisia arvoja 
seurakuntien laajamittaiseen sotien jälkeiseen rakennuttamistoimintaan ja 
hybridimallisten seurakuntakeskuksien rakentamiseen liittyen.  Museo katsoo, 
että lähtökohdiltaan asemakaavamuutoksen tavoitteisiin lisätty 
seurakuntakeskuksen suojeluntarpeen tarkistaminen ei ole tosiasiallinen 
tavoite, jota kaavaratkaisussa on haettu.  MRL 5§ ja 54 § on säädetty alueiden 
suunnittelun sekä asemakaavan laadinnan tavoitteita kulttuuriympäristöjen 
osalta (”Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.”). Museo katsoo, että asemakaavan 
tavoitteet rakennetun ympäristön vaalimisesta eivät täyty kaavaratkaisussa. 
Museo katsoo, että virastotalon suojelumerkinnän poistaminen kaavasta sekä 
rakennuksen purkamisen mahdollistaminen tarkoittaa rakennetun ympäristön 
kauneusarvojen hävittämistä (MRL 139§). 
Kaavaratkaisussa suunnittelualueelle on merkitty asuinkerrostalojen ja 
rivitalojen salliva AKR-kortteli, joiden kerrosluku on kolme. Museo toteaa, että 
kerrosluku on alueeseen ja ympäröivään rakennuskantaan sekä maisemaan 
nähden liian korkea.  Suunnittelualuetta ympäröi matala liikerakentaminen 
sekä omakoti ja rivitaloja. Kerrostalot ovat rakennustyyppinä vieras alueelle, 
eivätkä ne eivät sovi alueen ominaispiirteisiin. Hyvä maisemallinen tavoite 
alueen uudisrakentamisen suunnittelussa on, että Tainionkosken kirkko 
hallitsisi avaraa näkymää jo kauempaa sekä etelästä että pohjoisesta 
lähestyttäessä.  Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museolla ei ole 
suunnitelmista huomautettavaa. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Kaavaselostusta tarkennetaan rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen 
heikkenemisen ja purkamisedellytysten täyttymisen perustelujen suhteen.  
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Ritikankosken nykyisessä kaavassa 992 on osoitettu suunnittelualueeseen 
rajautuen 4. kerroksisten kerrostalojen kortteli. Suunnittelualueen jatkeella sen 
eteläpuolella on vanha ”Pulliaisen talon” kortteli, joka on rakenteeltaan 
kolmekerroksinen korkeine harjakattoineen.  Kaavassa maksimi 
rakentamiskorkeus vastaa olevan seurakuntakeskuksen korkeutta.  Kirkon 
maisemallinen näkyminen on huomioitu, kts. 4.2 Kaavan vaikutukset 
kaupunkirakenteeseen. 
 

E-K pelastuslaitos (2.11.2020) Esko Häyrinen vs. palotarkastusinsinööri 
 

Pelastusviranomainen on tutustunut 2.11.2020 mennessä sille toimitettuihin 
materiaaleihin koskien asemakaavamuutosta 1102. Asemakaavalla 
muodostetaan asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialue käytöstä poistuneen Imatran 
seurakuntakeskuksen tilalle. 
Kaavoituksessa oleva alue sijoittuu Tainionkosken voimalaitospadon 
vahingonvaara alueelle. Alue tulee suunnitella siten, että mahdollinen pato-
onnettomuustilanne ei aiheuta vaaraa asukkaille tai rakennuksille. 
Suunnittelukohteena oleva alue kuuluu Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen 
riskialueluokittelussa luokkaan II. Suunnitelman mukaiset rakennuskannan 
muutokset ja alueella vaikuttavien henkilöiden lukumäärän lisäys 
mahdollistavat sen, että alueen riskiluokitus mahdollisesti nousee 
vaativammalle tasolle (I - riskiluokka).  
Kaavoittajan vastine:  
kaavaselostus kohta 4.2. Kaavan vaikutukset liikenne ja kunnallistekniikka: 
”Pintavesien ja maakosteuden hallinta korttelissa edellyttää alimman 
rakentamiskorkeuden määrittämistä 1,0 metriä nykyistä tasoa ylemmäksi 
sekä asuntojen että piha-alueiden osalta.” 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus (6.11.2020) Pertti Perttola alueidenkäyttöpäällikkö ja 
Tuija Mustonen arkkitehti  

Imatran kaupunki pyytää ELY-keskuksen lausuntoa kaupunginosa 30 
Ritikankoski asemakaavan muutoksen luonnosvaiheesta. Kaavamuutos 
käsittää korttelin 14 tontin 3. Asemakaavan muutosalueella osoitteessa 
Tainionkoskentie 80 sijaitsee vuonna 1967 rakennettu seurakuntakeskus, 
joka on käynyt seurakunnalle tarpeettomaksi. Rakennus on ollut 
sisäilmaongelmien takia kahden vuoden ajan tyhjillään.  Tavoitteena on 
tutkia mahdollisuutta osoittaa korttelin 14 tontille 3 käyttötarkoitusmerkintä ja 
asemakaavamääräykset siten, että ne mahdollistavat tontin toteutumisen 
asuinkäyttötarkoitukseen kaupunkikuvaltaan yhtenäisesti ympäröivä 
kaupunkirakenne huomioon ottaen. 
Meluntorjunta 
Meluntorjunta on otettu hyvin huomioon suunnittelussa. Meluaidan 
rakentamisen suhteen olisi kaavakartassa hyvä olla määräys sen 
rakentamisen ajankohdasta. Esim. ”Meluaita tulee toteuttaa ennen 
asuntojen käyttöönottoa.” 
Pohjavesi 
Alue ei ole pohjavesialuetta. Voisiko sen selvyyden vuoksi todeta 
selostuksessa esim. kappaleessa ”Luonnonympäristö”: ”Suunnittelualue ei 
ole pohjavesialuetta”. 
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Hulevedet 
Kaavamääräyksiä ei hulevesien hallinnasta ole, eikä selostuksessakaan 
juuri asiaa huomioida. Ottaen huomioon miten alue ilmeisimmin tulvii (ks 
kartta alla), tätä tulisi jotenkin tarkastella. Esim. minimissään se usein 
käytetty kaavamääräys että ”Hulevedet tulee käsitellä tontilla. 
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien 
hallinnasta.” 
 

 
 
Kulttuuriympäristöarvot 
Voimassa olevassa asemakaavassa seurakuntakeskus on osoitettu 
rakennussuojelumerkinnällä. Nyt vireillä olevan asemakaavatyön 
yhteydessä on tarkoitus poistaa suojelumerkintä ja mahdollistaa 
rakennuksen purkaminen. 
MRL 54 §:ssä säädetyissä asemakaavan sisältövaatimuksissa todetaan, 
että rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Samaa noudattavat MRL 139 §:ssä 
säädetyt purkamisluvan myöntämisen edellytykset. 
Samaa asiaa koskee myös MRL 118 §, jonka mukaan rakentamisessa, 
rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä suoritettaessa 
samoin kuin rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, 
ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai 
kaupunkikuvaa turmella. 
Rakennuksen tulee myös aina täyttää rakentamiselle asetetut vaatimukset 
(MRL 117 §, 117 c §, 117 d §). 
Kun asemakaavamuutoksen tarkoituksena on poistaa suojelumerkintä ja 
mahdollistaa rakennuksen purkaminen tulee tutkia edellä mainittujen 
lakikohtien toteutuminen kaavaratkaisussa. Pakottava syy 
suojelumääräyksestä purkamiselle voi syntyä nimenomaan rakennuksen 
huonon kunnon ja muun muassa tästä seuraavien turvallisuusuhkien 
johdosta. Mikäli rakennuksen arvoja tai rakentamiselle asetettuja 
vaatimuksia ei voida kunnostustöilläkään palauttaa, ei purkaminen enää 
merkitse maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen 
hävittämistä. 
Tämä täytyy kuitenkin perustella ja osoittaa toteen. Pelkkä toteamus 
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korjaamisen järkevyyden puutteesta ei ole riittävä peruste suojelumerkinnän 
poistamiseen. ELY-keskus on viitannut asiaan jo 27.5.2020 Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta antamassa lausunnossaan: Edellisen 
asemakaavamuutoksen jälkeen on selvinnyt, että rakennuksen 
suunnittelussa on tehty virheitä, jotka ovat johtaneet vakaviin 
kosteusvaurioihin ja sisäilmaongelmiin. Kaavaratkaisua pohdittaessa tulee 
selvittää ovatko rakennuksen arvot oleellisesti pienentyneet ja täyttyvätkö 
purkamisen edellytykset (MRL 139§). 
Nähtävillä olevassa kaavaselostuksessa ei kuitenkaan ole otettu kantaa 
näihin seikkoihin. Myös OAS vaiheessa aineistoon liitetyt 
rakennushistoriaselvitys (K-suunnittelu, Oy 22.5.2018) ja kuntotutkimus 
(Sitowise 40.4.2018) puuttuvat nyt nähtävillä olevasta aineistosta. Kaikki 
kaavaratkaisun perusteluun liittyvä aineisto tulisi olla osallisten käytettävissä 
koko kaavaprosessin läpi. 
Selostusta tuleekin täydentää lisätiedoilla rakennuksen kunnosta ja 
korjausmahdollisuuksista sekä näiden vaikutuksista em. arvojen 
alenemiseen sekä purkamisen edellytysten mahdolliseen täyttymisiseen. 
Lisäksi OAS vaiheessa mukana olleet rakennushistoriaselvitys ja 
kuntokartoitus tulee lisätä liitteiksi. Perusteiden puuttuessa kaavaratkaisu ei 
täytä asemakaavan sisältövaatimuksia (MRL 54 §). 
 
Kaavoittajan vastine:  
Kaavamääräyksiin lisätään: ”Meluaita tulee toteuttaa ennen asuntojen 
käyttöönottoa.” ”Hulevedet tulee käsitellä tontilla. Rakennusluvan 
yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta.” 
Kaavaselostukseen täydennetään tiedolla ”Suunnittelualue ei ole 
pohjavesialuetta” ja sivulta 3 kuvauksesta poistetaan sana ”poistuva”. 
Kaavaselostusta täydennetään lisäksi tiedoilla ja perusteluilla rakennuksen 
kunnosta ja korjausmahdollisuuksista sekä näiden vaikutuksista 
rakennuksen arvojen alenemiseen sekä purkamisen edellytysten 
täyttymisiseen.  
Kaavaselostuksen liitteiksi lisätään rakennushistoriaselvitys ja 
kuntokartoitus.  

 Ympäristölautakunta (11.11.2020) 

”Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena antaa 
asemakaavaluonnoksesta 1102 seuraavan lausunnon: 

  
Seurakuntakeskuksen korttelin muuttaminen asuinkäyttöön edellyttää 
Tainionkoskentien sekä erityisesti VT-6:n ja viereisen junaradan aiheuttaman 
liikennemelun riittävää huomioonottamista. Asemakaavamuutoksella 
syntyvän asuinalueen ulkomelutasot eivät saa ylittää valtioneuvoston 
päätöksessä 993/1992 annettuja päivä (klo 7 – 22)- ja yöajan (klo 22 – 7) 
ohjearvoja 55 dB(A) ja 50 dB(A). Kaavaluonnoksessa on asetettu 
rakennusten ulkorakenteille alueen etelä- ja itäreunalla vaimennusmääräys 
35 dB. Lisäksi tietyille ulkoalueille on osoitettu meluaitarakenteita. 
Melumallinnukseen ja junaradan melunsuojaustoimenpiteisiin liittyvien 
epävarmuuksien takia kaavassa tulee kuitenkin antaa vielä lisämääräys siitä, 
että melunsuojaus on toteutettava siten, että asuinkiinteistöjen ulko-
oleskelualueilla melun päivä- ja yöajan ohjearvot 55 dB(A) ja 50 dB(A) eivät 
ylity. 

  
Lisäksi kaavamääräyksissä tulee huomioida radonturvallinen rakentaminen.” 



18 
 

 
 
Kaavoittajan vastine:  
Kaavamääräyksiin lisätään: ”Oleskelualueet on suojattava liikennemelulta 
siten, ettei keskiäänitaso (LAeq) ylitä klo 7-22 päiväohjearvoa 55 dB(A) eikä 
klo 22-7 yö ohjearvoa 50 dB(A)” ja ”Radonriskit on otettava huomioon 
suunnittelussa ja rakentamisessa.” 
Kaavaselostukseen lisätään meluselvityksen täydennys raidemelun 
vaikutusten osalta. Selvityksen mukaan melun kokonaisvaikutus ei 
suunnittelualueella ylity ohjearvojen osalta. 
 

Heikki Laine (27.10.2020) 

Pyydän kiinnittämään otsikossa mainitun kaavan laatimisen yhteydessä 
huomiota koko Imatran aseman ympäristön kehittämiseen. Kaava-alue on 
kulttuuri- ja luontomaiseman puolesta edustava ja liikenteellisesti Imatran 
parhaalla sijainnilla. Nykyisillä ja odotettavissa olevilla asuntomarkkinoilla 
siihen suunniteltujen kerrostalojen menekki ei kuitenkaan luonnostellulla 
kaavalla olisi kovin lupaava. 
Kaava-alueen ja samalla koko alueen houkuttelevuutta voitaisiin parantaa 
siirtämällä Tainionkoskentie rakennusten länsipuolelle ja rauhoittamalla näin 
talojen ja rannan välinen alue kevyelle liikenteelle ja virkistysalueeksi. 
Tainionkoskentietä autoilevilta jäisi tarpeeton mutkittelu pois 
Varaosakeskuksen kohdalla. Rannan houkuttelevuutta parantaisi vielä se, 
että vanha rautatiesilta varattaisiin vain kevyelle liikenteelle ja nykyinen 
grillin ja sen parkkipaikan alue saatettaisiin edustavampaan kuntoon. Sama 
kasvojen kohotuksen tarve koskee koko aseman aluetta, jonka 
kehittämisessä tulisi olla visio alueen kokonaisuudesta, jota vasten nyt 
valmisteilla olevaa kaavaakin tulisi tarkastella. 
Muutoksen myötä seurakuntakeskuksen tontin, samoin kuin Siitolanrannan 
muidenkin tonttien, arvo nousisi ja alueen rakentuminen sille kuuluvan arvon 
mukaisesti olisi lähempänä toteutumistaan. 
Muutos toki aiheuttaisi kustannuksia, mutta se olisi panostus elinvoimaan eli 
investointi tulevaisuuteen. 

   Kaavoittajan vastine:  
Palaute korostaa tarvetta Ritikankosken ja asemanseudun kehittämisen 
kokonaisvisiolle, johon sitten alueen yksittäiset kaavahankkeet liittyisivät. 

Jussi Nurmi (4.11.2020) 

Palautteemme asemakaavamuutoksesta 1102 Ritikankosken 30. 
kaupunginosassa, koskien seurakuntakeskuksen tilalle kaavoitettuja 
kerrostaloja. 
Vastustamme kaavamuutosta, jossa seurakuntakeskuksen tilalle 
kaavoitetaan kerrostaloja. Kyseinen alue on pientaloalue johon kerrostalot 
eivät sovi. Meidän oman asunnon hinta laskee ja myyminen hankaloituu, jos 
naapuritontille rakennetaan kerrostaloja. 
Kaavoittajan vastine:  
Kts. 4.2 Kaavan vaikutukset kaupunkirakenteeseen: ”Uudet Suntionkujan 
pientalo saavat naapuriinsa asuinkerros-talot, jotka sijoittuvat 
seurakuntakeskuksen sijalle kolmeksi erilliseksi massaksi. 
Rakennuskorkeus säilyy ennallaan. Suntionkujalle päin avautuvat 
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rakennuksista pääasiassa porrashuoneet ja asuntojen ma-kuuhuoneet. 
Korttelin länsireunalle sijoittuu kerrostalojen ja pientalojen väliin 
autokatosten rivi. 
 
 
 

 
Kaavan vireilletulo ja laatimisvaiheen kuuleminen 

 
 
 

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

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 14: Nähtävillä olleen 16.10.– 6.11.2020 asemakaavan muutoksen karttaosa. 
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3.4 Hyväksyminen (MRL 52 §) 

 
Koska kaava ei ole vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan muutoksen 
hyväksyy Imatran kaupunginvaltuusto.  
Mikäli tarkistetutusta kaavaehdotuksesta ei ole muistutettu tai 
kaupunginvaltuuston hyväksymispäätökseen ei ole jätetty valituksia ja kaava 
on edennyt muutoin oletetun aikataulun mukaisesti, kaava saanee lainvoiman 
alkuvuodesta 2021. 

 
 

3.5 Asemakaavan tavoitteet 
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on korttelin maankäytön ja 
rakentamistavan tarkistaminen siten, että nykyisen käyttötarkoituksen, 
”Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue”, tilalle tulisi 
asumistoimintoja mahdollistava käyttötarkoitus ja rakentamistapa.  
Asemakaavalla on tavoitteena myös poistaa seurakunnan virastotaloa 
suojaava sr-6 merkintä ja mahdollistaa rakennuksen purkamisen. 
Asemakaavalla tutkitaan uudisrakentamisen sovittaminen Tainionkosken 
kirkon ja pappilan historialliseen ympäristöön Vuoksimaisemassa kuten myös 
muuhun ympäröivään kaupunkirakenteeseen. 

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan perustelut ja 

rakenne Yleiskuvaus 

Asemakaavan muutoksella on tarkistettu voimassa olevan kaavan rakennetta 
muuttaen ”Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue” 
käyttötarkoitukseltaan asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi.  
Asumisvarauksen lähtökohtana on ollut hyödyntää paikan vetovoimaisuus 
Vuoksen- ja kirkkomaiseman äärellä sekä luoda asunnoille viihtyisät piha-
alueet.    
Asuinrakennukset ovat saaneet rakennustapaa ja sijoittelua ohjaavat 
määritykset. Uusi asuinkortteli liitetään osaksi Ritikankosken kulttuurimiljöötä. 
Kortteli muodostuu kolmesta asuintontista ja niiden yhteisestä autopaikkojen 
tontista. Jälkimmäinen on sijoitettu Tainionkoskentieltä katsottuna korttelin 
takaosaan sen pisimmälle sivulle.  
Rakennuspaikkaa lähellä on Mansikkalan liikenteellinen solmukohta Vuoksen 
siltoineen ja pohjois- eteläsuuntaisine pääkatuineen. Ympäristössä on 
tapahtumaa ja liikenteellistä sykettä, joka on määrittänyt suunnitelman 
rakennus- ja rakenneratkaisuja mm. melunhallinnan osalta. 
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Seurakunnan virastotalo 

Seurakunnan virastotalon rakennushistoriallinen arvo ja sen säilyttämisen 
edellytykset 
Rakennus toimi seurakunnan palveluja kokoavana historiallisesti edustavana 
1960-luvun monitoimitalona, sisältäen toimisto- ja kokoontumistiloja sekä 
asunto-osan. Seurakunnallisen toiminnan käyttötarpeen loppuminen tässä 
laajuudessa synnytti tarpeen rakennuksen uusiokäytön arvioinnille ja 
suunnittelulle, jota varten on tutkittu rakennuksen korjaustarvetta ja 
mahdollisuuksia uudelle käytölle.  

  Rakennusteknisen selvityksessä Sitowise (30.4.2018) listasi rakennukseen 
liittyvät korjaustarpeet, jotka osoittautuivat mittaviksi:  

-  seinärakenteet sisälsivät rakennusteknisiä puutteita ja kosteusvaurioita siinä 
määrin, että sandwich-elementtien ulkokuori ja lämmöneriste olisi vaihdettava 
kauttaaltaan. Seinärakenteesta puuttui myös höyrynsulkukerros.  

- Ikkunat ja ovet sekä tekniset järjestelmät olisivat myös uusimisvaiheessa 
rakennuksen elinkaareen liittyvinä korjauksina 

- materiaalinäytteet sisälsivät mikrobeja kosteusvaurio-osilla myös yläpohjassa 
Rakennuksen uusiokäyttöä on vaikeuttanut korjauksen laajamittaisuus ja sitä 
kautta kannattamattomuus sekä tekniset rajoitukset uusiokäytölle (mm. 
matalat asunto-osan kerroskorkeudet). Julkisivuihin ja alapohjaan liittyvät 
rakenteelliset ratkaisut ovat johtaneet vakaviin ongelmiin kosteudenhallinnan 
ja rakenteellisen kestävyyden suhteen. Kellarin ulottaminen Vuoksen pinnan 
alapuolelle ja rakenne- ja rakennusvirheet ja niiden synnyttämä korjaustarve 
ei anna säilyttämiselle järkevää mahdollisuutta. Rakennus on käyttökiellossa. 
Rakenteelliset virheet ja suoritetut puutteelliset korjaukset ovat vähentäneet 
rakennuksen edustavuutta, mm. betonijulkisivun vuoraus peltikasetein ja 
Stenicollux-levyin. Alkuperäisyys on vielä parhaiten nähtävissä sisätiloissa, 
kun taas julkisivujen osalta alkuperäinen betonirakenne on peitetty. 
Rakennus sijoituspaikkansa puolesta edustaa oman aikansa 
kaupunkisuunnittelun ajatusta Mansikkalasta uutena Imatran keskuksena. 
Mansikkalan keskustakehitys ei kuitenkaan ole ulottunut Ritikankoskeen asti 
eikä siten tukenut virastotalon sijaintia osana keskustaa. Rakennus on sen 
sijaan vaikuttanut sijaintinsa puolesta irralliselta eikä linkki Tainionkosken 
kirkkoonkaan ole ollut selvä. 
Rakennuksen alkuperäiset rakenteelliset osat ovat suurelta osalta 
purkukuntoiset virheellisten rakenneratkaisujen takia eikä käytöstä johtuvien 
laiminlyöntien seurauksena. Arvon palauttaminen koskisi kokonaan 
julkisivujen ja alapohjan uusimista. Kellarin osalta korjaaminen on erittäin 
vaikea ja käyttöön sekä kokoon nähden kohtuuton. Yläpohjan eristerakenteet 
ovat myös purettava ja uusittava. Karkea kuvaus korjaustarpeesta ja purun 
laajuudesta antaa kuvan siitä, että rakennuksen alkuperäisyys ja 
rakennushistoriallinen arvo on merkittävästi heikentynyt eikä perustellusti 
puolustettavissa.  
 

Korttelialueet 
 

Korttelin uudeksi käyttötarkoitukseksi on määritetty asuinkerrostalojen ja 
rivitalojen korttelialue AKR.  
Rakennusalat jaottuvat neljälle tontille (5-8).  Tonteille 5-7 sijoittuu kullekin 
kaksi asuinrakennusta. Tainionkoskentietä vasten kohtisuoraan sijoittuu 
kaksikerroksinen rakennus ja siihen nähden kohtisuoraan kolmikerroksinen. 
Jälkimmäiset rakennukset luovat korttelin selkärangan ja suuntautuvat 
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pohjois-eteläsuuntaisesti säteittäisesti Tainionkosken kirkkoon nähden, 
noudattaen Ritikankosken kaavan (992) ajatusta. Kolmikerroksinen 
rakennusmassa vastaa purettavan seurakuntakeskuksen nelikerroksisen 
osan korkeutta, kts. julkisivupiirrokset, kuva 14.  Matalammat kaksikerroksiset 
asuintalot jatkavat Tainionkoskentie molemmin puolin vallitsevaa rakennusten 
mittakaavaa.  
Asuinrakennusten rakennusoikeudeksi on määritetty 4560 m2 ja 
talousrakennuksille 300m2. Kokonaiskerrosala on 4860m2. Kaava-alueen 
pinta-ala on 9800 m2. Korttelin tehokkuusluku e= 0,5. Asuntolukumääräksi on 
arvioitu 48-60 kpl riippuen asuntojakaumasta. 
Kaavamääräyksillä ohjataan yhtenäistä rakentamistapaa koko korttelin osalta.  
Asuinrakennusten kerrosluku on alleviivattuna ehdottomasti käytettävä 
korkeus. 
+71.0 Korttelin 14 tonttien 5-8 maanpinnan alin ehdottomasti käytettävä 
korkeusasema on +71. 
Yleismääräyksellä ohjataan: ”Radonriskit on otettava huomioon 
suunnittelussa ja rakentamisessa.” 
Asuinrakennusten julkisivumateriaalina tulee pääasiallisesti käyttää puuta. 
Rakennusten päätyjen ja pihajulkisivujen vastaisten sivujen materiaalina voi 
käyttää myös ohutpinnoitettua tai rapattua pintaa, joiden sävyjen tulee olla 
vaaleat.  
Pihojen puoleiset julkisivut tulee käsitellä tonttikohtaisesti maanläheisillä 
tunnusväreillä. Maalauskäsittelyn esimerkki: Tontti 5 talo A ja B värisävy: 
Terracottan punainen, tontti 6 talo A ja B Siennan ruskea ja tontti 7 talo A ja B 
keltaokra.   
Parvekkeet on lasitettava.  
Asuinrakennuksissa on käytettävä harjakattoa tai murrettua harjakattoa ja 
katemateriaalina punatiiltä. 
Asuinrakennusten lomaan sijoittuu kullekin tontille kaksi talousrakennusta (t) 
ja tonttien taakse neljä autokatosta (ak). Talousrakennusten ja autokatosten 
julkisivut ovat puupaneelia ja värisävyltään noudattavat kunkin tontin / 
varaavan tontin (autokatokset) päävärisävyä. Talousrakennusten ja 
autokatosten katot voivat olla harja tai pulpettikattoja ja katemateriaalina 
punatiili, punainen konesaumapelti tai bitumihuopa. 
Autopaikkojen tontti autokatoksineen sijoittuu korttelin takaosaan 
Tainionkoskentieltä katsottuna. Autopaikotus ei näy asuntojen 
päänäkymäsuunnassa eikä korttelipihoille. Autopaikkavaatimus on 
1ap/80kem2 tai vähintään 1ap/asunto. Vierasautopaikkoja on varattu 2 kpl, 
joiden laskennallinen vaatimus on rakennusjärjestyksessä 1 kutakin 30 
normaalia autopaikkaa kohden. 
Asuintalojen kainaloon muodostuvat piha-alueet avautuvat etelään ja 
Vuoksen maisemaan. Pihoja rajaavat rakennusten vastaisilta sivuilta 
yhtenäiset aidat ja istutukset. Piha-alueen ulkokulmaan on sijoitettu 
talousrakennus, joka palvelee ulkotoimintoja katoksena, leikki- ja 
ulkoiluvälinevarastona. Piharakennus integroituu aidan kanssa 
yhteneväiseksi piha-alueen rajaksi. Aidalla ja piharakennuksella on tärkeä 
tehtävä myös meluesteenä Tainionkoskentietä vasten. Aidan korkeudella ja 
pihan / pohjakerroksen korkeustasolla vaikutetaan ympäristömelun torjuntaan 
ja asuinhuoneistoista muodostuvaan kaukonäkymään.  
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Kuva 15: Periaateleikkaus melumuurista Tainionkoskentietä vasten korttelissa 14, 
K-Suunnittelu Oy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 16: Maankäyttöehdotus kortteliin 14, K-Suunnittelu Oy 
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Korttelin piha-alueita on nostettu 1metrin verran Tainionkoskentien 
yläpuolelle. Rakentamistaso tulee olla vähintään + 71.0. Pihan rajaajaksi on 
määritetty yhtenäinen 1,2 metriä korkea aita. 
Alueelle on rakennettava melueste, jonka korkeus on oltava korttelin 14 
tonttien 5–7 Tainionkoskentien puoleisilla sivuilla 1,2 m. Merkintä osoittaa 
meluesteen likimääräisen sijainnin. 
Aita voi olla kivi- tai puuaineksinen. Aidan tulee olla yhtenäinen ja aukoton 
sekä yhdistyä yhtenäisesti suunniteltujen rakennusten seiniin.   
Määräyksellä edellytetään, että meluaita tulee toteuttaa ennen asuntojen 
käyttöönottoa. 
 
 
 
 

 
Kuva 17: Julkisivunäkymä Tainionkoskentielle tontin 6 osalta, taustalla purettavan 
seurakuntakeskuksen ääriviiva, K-Suunnittelu Oy 
 
 
 
 
 

 
Kuva 18: Julkisivunäkymä Tainionkoskentielle koko korttelin 14 osalta, K-Suunnittelu 
Oy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 19: Julkisivunäkymä etelään tontin 7 osalta, taustalla purettavan 
seurakuntakeskuksen ääriviiva, K-Suunnittelu Oy 
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Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueen (AKR) liikennemelun haittojen 
vähentämiseksi on kaavamääräyksellä ohjattu suojaamaan pihan leikki- ja 
oleskelualueita sekä asuntojen parvekkeita siten, että päiväaikainen melutaso 
on korkeintaan LAeq 55 dB. Lisäksi Tainionkoskentien reunaan rakennettavilta 
rakennuksilta edellytetään rakenteellista melusuojausta. Määräyksellä 
ohjataan:” Oleskelualueet on suojattava liikennemelulta siten, ettei 
keskiäänitaso (LAeq) ylitä klo 7-22 päiväohjearvoa 55 dB(A) eikä klo 22-7 
yöohjearvoa 50 dB(A).” 
Melunhallinnan määrittämiseksi teetettiin korttelista meluselvitys, 12.10.2020 
ja raidemelutarkastelu 11.11.2020 Akukon kts. liite 4.  
Kortteliin kohdistuva liikennemelu on pääosin peräisin VT6:n ja rautatien 
Vuoksen ylittäviltä silloilta. Tainionkoskentien ja Joutsenonkadun katumelun 
vaikutus kokonaislaskelmassa on vähäinen. Päämelulähteen ollessa 
korkealla silloilla ja veden päällä, paras tapa rajoittaa melun leviäminen olisi 
tehdä se melun lähteessä. Uuden rautatiesillan osalta on meluntorjunta 
hoidettu meluseinillä, eikä melutaso sen osalta lisäänny nykyisestään. 
Melutasot ylittyvät kohteessa, jos ei toteuteta meluesteitä, kuva 20 
”lähtötilanne”. 
 

  
Kuva 20: Akukon; Tieliikennemelu ennuste 2050, lähtötilanne 
 
Meluntasot oleskelupihoilla saadaan vaaditulle korkeintaan LAeq 55 dB tasolle 
pihan korkeustason korotuksella ja meluaidalla Tainionkoskentietä vasten. 
Melutaso ylittyy piha-alueilla osittain, mutta ylitys on vähäinen, 0-1dB. 
Etupihojen suuntaan oleville julkisivuille kohdistuu pääsääntöisesti ohjearvon 
55 dB ylittäviä keskiäänitasoja. Kun julkisivun edessä on parveke, seinästä 
kohdistuva heijastus lisää laskettuja keskiäänitasoja vielä käytännössä 1...3 
dB. 
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Kaavassa edellytetään parvekelasitusta.  Julkisivuille   kohdistuu 
päiväsaikaan keskiäänitasoja 53...58 dB. Parvekelasituksen 
äänieristysvaatimus (delta-LA) on enintään 7 dB. Parvekelasitukseen riittää 
tavallinen parvekelasitus (yläosa 6 mm karkaistu avattava lasi ja alaosa 4 + 4 
mm laminoitu lasi). 
 

 
Kuva 21: Akukon; VE3, 1,2m tonttiaidat  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 22: Akukon; Ve3, Melutasot rakennusten julkisivupinnassa 
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Patoturvallisuus 

Vuoksen patoturvallisuuteen liittyvä padotusrasitealue korttelissa 14 vastaa 
likimain korkeudeltaan nykyistä +69.90 tasoa. Se on korttelin alhaisin taso ja 
varsinkin lähempänä kirkkopellon reunaa kyseisellä tasolla oleva alue altistuu 
Vuoksen vedenpinnan vaihtelun aiheuttamalle tulvimiselle. Tainionkosketien 
pinta seuraa kyseisellä alueella samaa tasoa.   
Asuintalojen pohjakerrosten lattiakorko on määritetty koko korttelissa 
vähintään 1,0 metriä nykyistä tasoa ylemmäksi samoin kuin piha-alueet. 
Ratkaisulla mahdollistetaan hulevesien ja maakosteuden hallinta korttelissa. 
Maanpinnan nostolla saadaan myös pohjakerrosten asunnoista ja pihamailta 
paremmat näkymät Vuoksimaisemaan sekä tehokkaampi hallinta 
liikennemelua vastaan.  
Määräyksellä ohjataan hulevesien käsittelyä: ”Hulevedet tulee käsitellä 
tontilla. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien 
hallinnasta.” 

Liikenneverkko 

Kaava-aluetta reunustava Tainionkoskentie on Imatran liikenneverkon 
pääkatuja. Suunnittelualueelle on johdettu yksi ajoneuvoliittymä 
Tainionkoksentieltä tonttien 5 ja 6 välistä. Paikka on nykyisen 
rintamamiestalon kohdalla lähellä nykyistä kirkkopellon reunaa. Uuden 
liittymän kohdalla on bussipysäkki, joka siirtäminen olisi luontevina tehdä 
sijansa verran pohjoista kohden tontin 5 kohdalle. Kaava-alueen sisälle ei 
synny katu- tai raittialuetta. 
Tainionkoskentien reunalle on merkitty istutettava puurivit tavoitteena 
viimeistelty katuympäristö Ritikankosken kulttuurimiljöössä. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 

Pääkatujen ja kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevan rautatien ja VT6:den 
meluhaittoja estämään on kaava-alueen reunoilla sijaitsevien rakennuksien 
rakenteille sekä leikki- ja oleskelualueille annettu melua estäviä ja melulta 
suojaavia määräyksiä. 
Asuintalojen pohjakerrosten lattiakorkeuden samoin kuin piha-alueiden 
korkeusaseman määrityksellä mahdollistetaan hulevesien ja maakosteuden 
hallinta korttelissa. Maanpinnan nostolla saadaan myös pohjakerrosten 
asunnoista ja pihamailta paremmat näkymät Vuoksimaisemaan sekä 
tehokkaampi hallinta liikennemelua vastaan. 

Nimistö 

Kaavan muutosalueen osatta ei synny uutta katunimistöä. 
 

Tonttijako 
 

Korttelin 14 tonttien 5-8 tonttijako on sitova.  

Toteutus 

 Korttelin 14 tonttien 5-7 toteutus tapahtuu todennäköisimmin tontti kerrallaan. 
Ensimmäisenä vaiheena tontti 5 Kirkkopellon reunassa ja osa 
autopaikoitustonttia 8.  
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4.2 Kaavan vaikutukset 

Kaupunkirakenteeseen 

Korttelirakenne asuintoimintoineen liittyy saumattomasti Ritikankosken 
kaavan ajatukseen täydentävästä asuinrakenteesta. Alue liittyy läheisiin 
kävelyetäisyydellä oleviin Mansikkalan palveluihin. Imatran yleiskaavassa 
alue rajautuu keskustatoimintojen C-alueeseen ja on siten vielä 
vetovoimaisen kerrostalorakentamisen aluetta. 
Kaupunkirakenne ei muutu asemakaavan muutoksella merkittävästi. 
Seurakuntakeskuksen tilalle tuleva asuintalojen ryhmä pihoineen integroituu 
ympäröivään asuinrakenteeseen kaavan edellyttämällä rakennustavalla, joka 
alleviivaa kulttuuriympäristön teemoja.  Matalammat kaksikerroksiset 
asuintalot Tainionkoskentien reunassa eivät katkaise kaukonäkymiä kirkon 
suuntaan eikä kirkolta. Lossirannan uudet asuintalot ja pihat kurovat umpeen 
hallitusti kirkkopellon eteläisen kirkkoon nähden säteittäisten rakennusten 
rivin. Rakentaminen eheyttää kulttuurimaisemaa.  
 
Uudet Suntionkujan pientalo saavat naapuriinsa asuinkerrostalot, jotka 
sijoittuvat seurakuntakeskuksen sijalle kolmeksi erilliseksi massaksi. 
Rakennuskorkeus säilyy ennallaan. Suntionkujalle päin avautuvat 
rakennuksista pääasiassa porrashuoneet ja asuntojen makuuhuoneet. 
Korttelin länsireunalle sijoittuu kerrostalojen ja pientalojen väliin autokatosten 
rivi. 

Rakennuskulttuuri 

Seurakuntakeskuksen suojelun poistavalla ja purkamisen mahdollistavalla 
kaavalla on paikallisen rakennuskulttuurin kannalta köyhdyttävä vaikutus. 
Kirkko, pappila ja seurakuntakeskus ovat muodostaneet 
rakennushistoriallisen, maisemallisen ja toiminnallisen kolminaisuuden 
Vuoksimaiseman äärellä.  60-vuotta sitten toteutettu betoniarkkitehtuurin 
luomus oli edistyksellinen ja monikäyttöinen hybriditoimitalo.  Rakennus ei ole 
valitettavasti kestänyt korjauksista huolimatta ajan saatossa, vaan on lopulta 
sisäilmaongelmien ja muiden rakenteellisten vaurioiden vuoksi jouduttu 
ottamaan pois käytöstä.   Rakennuksen korjaaminen käyttökelpoiseen 
muotoon on osoittautunut erittäin vaikeaksi ja kannattamattomaksi. 

Liikenne ja kunnallistekniikka 

Korttelin kaavan mukainen toteuttaminen ei synnytä uutta katu-, raitti- tai 
puistoaluetta. 
Vaikutukset liikenneverkkoon rajoittuvat lähinnä uuteen Tainionkoskentien 
liittymään. Tällä hetkellä seurakuntakeskuksen kortteliin on kolme liittymää, 
kaksi seurakuntakeskuksen molemmin puolin ja kolmas rintamamiestalon 
kohdalla pellon reunassa. Nykyinen eteläisin liittymä sijaitsee lähekkäin 
Lossituvanrannan ja Varaosakeskuksen liittymien kanssa. Uusi kaavan 
mukainen liittymä, sijaiten seurakuntakeskuksen pohjoispuolella, selkiinnyttää 
risteysjärjestelyitä tällä osin. Uuden liittymän toteuttaminen edellyttää sen 
kohdalla olevan bussipysäkin siirtämistä sijansa verran pohjoisemmaksi tontin 
5 kohdalle. 
Kaava-alueen rakennuskelpoiseksi saattaminen edellyttää kunnallisteknisten 
verkostojen siirtämistä pois korttelialueen eteläosasta. Liittyminen 
kunnallistekniikkaan on toteutettavissa läheisten verkostojen kautta.  
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Pintavesien ja maakosteuden hallinta korttelissa edellyttää alimman 
rakentamiskorkeuden määrittämistä 1,0 metriä nykyistä tasoa ylemmäksi sekä 
asuntojen että piha-alueiden osalta. 

Taloudelliset vaikutukset 

Imatran kaupunki-infra on arvioinut kaava-alueen kunnallisteknisten 
verkostojen siirron kustannusten olevan noin 253 000 € (alv 24%). 
Seurakuntakeskuksen purkukustannuksiksi on arvioitu 340 000 € (alv 24%). 

Kanssakäyminen ja asukasrakenne 

Kerrostalomaisen asujamiston tuominen Ritikankosken pientalovaltaisen 
rakenteen lomaan monipuolistaa asukasjakaumaa. Näkymä kodista 
Ritikankosken historialliseen maisemaan tulee yhä useamman ulottuville. 
 
 
 

 
5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 
Tavoitteena on saada kaava-alue rakennuskelpoiseen kuntoon ja 
markkinoitavaksi v.2021 kaavan tultua hyväksytyksi.  
 

 

Imatra 8.10.2020 Tarkistettu 11.11.2020   

Kimmo Hartikainen 
arkkitehti, YKS 532 

   Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy 
 

 
LIITTEET 1. Havainnekuva 

2. Poistuva kaava 
3. Seurantalomake 
4. Ritikankosken korttelin 14 meluselvitys, Akukon Oy 12.10.2020 

ja raidemelutarkastelu 11.11.2020 Akukon Oy 
5. Viranomaisneuvottelumuistio 6.5.2020 
6. Seurakunnan virastotalon rakennushistoriallinen selvitys, K-Suunnittelu Oy 

22.5.2018.  
7. Seurakuntakeskuksen rakennusteknisen selvitys, Sitowise 30.4.2018  

 



32 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LIITE 2 
  Poistuva kaava 

 

 
 
 
 
 



 

LIITE 2 
  Poistuva kaava 
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  Poistuva kaava 
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  Poistuva kaava 
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Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio              LIITE 5. 
 

ASEMAKAAVAN MUUTOS 1102, SEURAKUNTAKESKUS 
 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
 
Aika 6.5.2020, klo 9.00 
Paikka Teams etäkokous 
Läsnä Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 

Pertti Perttola alueidenkäyttöpäällikkö 
Tuija Mustonen arkkitehti 

Etelä-Karjalan Museo: 
Sini Saarilahti amanuenssi 

Imatran seudun ympäristötoimi: 
Arto Ahonen, vt ympäristöjohtaja, Imatran kaupunki 

Imatran kaupunki: 
Kaija Maunula kaavoitusarkkitehti 
Timo Könönen kaavoitusinsinööri 
Päivi Pekkanen kaupungininsinööri 
Matti Pöljö rakennusvalvontapäällikkö 
Kari Pietarinen vesihuoltopäällikkö, Imatran Vesi 
Sini Pekkala kaupungingeodeetti 

Kaavakonsultti K-Suunnittelu Oy: 
Kimmo Hartikainen arkkitehti 

 
1. Keskustelun avaus ja järjestäytyminen 
 
       Kaija Maunula avasi kokouksen toimien puheenjohtajana ja kaavakonsultti sihteerinä 
 
2. Kaavakonsultti avasi asemakaavamuutoksen lähtökohtia ja tavoitteita: 
 
2.1 Seurakunta siirsi kaikki seurakuntakeskuksen toiminnot Imatran Tietotaloon 10/2017, 
syynä seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat. 
 
2.2 Srk laaditutti seurakuntakeskuksesta rakennusteknisen selvityksen, Sitowise 30.4.2018.  

- seinärakenteet sisälsivät rakennusteknisiä puutteita ja kosteusvaurioita siinä määrin, 
että sandwich-elementtien ulkokuori ja lämmöneriste olisi vaihdettava kauttaaltaan. 
Seinärakenteesta puuttui myös höyrynsulkukerros  
- Ikkunat ja ovet sekä tekniset järjestelmät olisivat myös uusimisvaiheessa rakennuksen 
elinkaareen liittyvinä korjauksina 
- Materiaalinäytteet sisälsivät mikrobeja kosteusvaurio-osilla myös yläpohjassa 
Tutkimuksen lopputulema oli, ettei rakennuksen korjaaminen ole järkevää. 
2.3 Seurakunnan kiinteistöstrategian linjaus KV 28.11.2018 
- linjaa säilytettävät tarkoituksen mukaiset tilat, joiden kiinteistökulut on oltava 
hallinnoitavissa 
- tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan, määrää vähennetään hallitusti 
- strategiassa huomioidaan arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvo 
- seurakuntakeskuksesta luovutaan sisäilmaongelmien ja kalliin korjaamisen vuoksi 
 
2.4 Kirkkoneuvoston päätös 6.2.2019 
- Esiselvityksen perusteella, Sitowise 9/2018 neuvosto katsoi parhaaksi menettelyksi 
kiinteistön realisointi kaavakehityksen kautta 
 
2.5 Kaavamuutos haettiin vireille 17.2.2019 

2.6 Seurakunnan virastotalon rakennushistoriallinen selvitys, 22.5.2018 K-Suunnittelu Oy.  



 

- kaavallinen suojelu seurakuntakeskukselle Ritikankosken asemakaavassa 992 vuonna 
2010 
- rakennus valmistui 1967 ja sijoitetiin tontille Tainionkoskentien kaavaillun läntisen 
linjauksen mukaisesti. Linjaus ei kuitenkaan ole toteutunut. Rakennusta tarkastellaan siis 
takajulkisivun puolelta 
- rakennuksen julkisivuja muutettu 1996, jolloin pahasti vaurioituneet betonielementtien 
ulkokuoret vuorattiin peltikasetein ja juhlasaliosalla Steni-collux-levyin. Verhouksen alle 
lisättiin lämmöneristekerros. Lisäksi ulkokuori pultattiin kiinni sisäkuoreen 

Rakennushistoriallinen merkitys: 

- 1960-luvun edistyksellinen hybriditoimitalo, jossa yhdistyvät kaikki seurakunnalliset 
palvelut ja asuin- ja vuokratilaosat 

Edustavuus: 

- 1960-luvun betoniarkkitehtuurin luomus 
- rakennusteknisten puutteiden takia ei ole kestänyt aikaa 
- julkisivukorjauksissa menettänyt olemustaan 
- kaavallinen kehitys ei ole tukenut alkuperäisajatusta rakennuksen suuntauksesta 
      Alkuperäisyys: 
- parhaiten säilynyt sisätiloissa 
Kaupunkihistoriallinen merkitys: 
- edustaa sijoituspaikkanaan kaupunkisuunnittelun ajatusta Mansikkalasta uutena Imatran 
keskuksena 
Kaupunkikuvallinen merkitys: 
- omaa julkisen rakennuksen luonteen modernina virastotalona 
- ei sisällä tunnusomaisia seurakunnallisen rakennuksen piirteitä 
- ei linkity Tainionkosken kirkkoon suuntauksen, avautumisen tai muiden ratkaisujen kautta 

Tavoitteet asemakaavan muutokselle: 
- suojelumerkinnän poistaminen 
- rakennuksen purkaminen 
- asuinkerrostalovaltaisen maankäyttömuodon toteuttaminen korttelissa 
- uudisrakentamisen sovittaminen Kirkkopuiston ja Vuoksimaiseman äärelle 

 
3. Viranomaisten puheenvuorot: 

ELY/Pertti Perttola 

- suunnittelussa annetut tekniset ratkaisut ovat monin paikoin sellaisia, joita nykyään 
pidettäisiin suunnitteluvirheinä. Tehdyistä ratkaisuista on seurannut taloon vakavia ongelmia. 
Näistä lähtökohdista on seurannut, että rakennuksen muuttaminen käyttökelpoiseksi on 
erittäin vaikeaa.  Asunto-osan 2800 kerroskorkeus jo itsessään hankala nykypäivän IV-
tekniikan lisäämiseen. 

ELY/Tuija Mustonen 

- kellarin ulottaminen Vuoksen pinnan alapuolelle ja rakenne- ja rakennusvirheet 
ja niiden synnyttämä korjaustarve ei anna säilyttämiselle järkevää mahdollisuutta 

 
Etelä-Karjalan Museo/Sini Saarilahti 

- seurakuntakeskus edustaa 1960-luvun valtakunnallisesti vallalla ollutta hybriditalo 
rakennustapaa 
- haasteet rakennuksen kunnostuksen suhteen ovet tosi isot, erityisesti alapohjan 
kosteuden hallinta, joka on tosi hankala 
- rakennuksella on suojeluarvonsa vaikkakin heikentyneet 
- Tainionkoski kerroksellinen kaupunginosa, jossa seurakuntakeskus on hieman erillään 
kirkon ja pappilan miljööstä 
- RHS on hyvin tehty samoin rakennustekninen selvitys 

Kunnallinen ympäristöviranomainen/ympäristötoimi/Arto Ahonen: 
- 6-tien ja rautatien melualue huomioitava 



 

Kaupunki/Matti Pöljö 

- rakennusfysikaalisen toiminnan saattaminen siedettävälle tasolle todella vaikea ja kallis 
tehtävä 

Kaupunki/Päivi Pekkanen 

- kaavan laadinnassa oltava yhteydessä infrapuoleen Tainionkoskentien liittymien ym. 
suhteen 

Kaupunki/Timo Könönen, Sini Pekkala 

- meluaidat tulossa rautatiesiltojen osalle 
- kaksoisraiteen melusuojauksessa on tavoitteena, ettei nykyiseen melutasoon tule lisäystä 
- kaupunki toimittaa kaavoittajalle kaksoisraiteen melua koskevat asiakirjat 

 
4. Jatkotoimenpiteet: 

-  vireilletulo           12.2.2019 
- OAS                    huhti-toukokuu 2020 
- ehdotusvaihe      touko-heinäkuu 2020 

5. Kokouksen päättäminen: 
Kaija Maunula kiitti kokouksen osallistujia 

Vakuudeksi Kimmo Hartikainen   K-Suunnittelu Oy 
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1 JOHDANTO  1.1 Toimeksianto  Rakennushistoriaselvityksen kohteena on RITIKANKOSKEN kaupungin osassa sijaitseva v 1967 valmistunut Imatran seurakunnan virastotalo. Toimeksiantona on Imatran seurakunnan virastotalon arvojen määrittely ja analysointi sekä rakennuksen perusdokumentointi.  Rakennushistoriaselvitys toimii päätöksenteon tukena arvioitaessa rakennuksen suojelutarvetta.  Rakennuksesta on tehty myös kuntotutkimus.  Seurakunnan Virastotalo sijaitsee Tainionkosken kirkon läheisyydessä Vuoksen varrella.  Seurakunnan virastotalon rakentaminen tapahtui ajankohtana, jolloin Imatra oli voimakkaasti kasvava ja kehittyvä kauppala.  Tuona ajankohtana oli kolme selvää keskustaajamaa: Imatrankoski, Tainionkoski ja Vuoksenniska. Imatrankoskesta on myöhemmin kehittynyt kaupallinen keskus, Tainionkoskesta lähinnä hallinnollinen keskustaajama.  1.2 Kohde  Seurakunnan virastotalo on rakennettu Imatran seurakunnan toimesta. Se valmistui tammikuun 1.päivänä 1967. Talo rakennettiin virasto- / asuin- ja liikerakennukseksi. Myöhemmin rakennus on palvellut ainoastaan seurakunnan virastotalona.  Rakennuslupa myönnettiin 27.10.1965. 
- tilavuus    10800 m3 - kerrosala 1380 m2 
- kerrosluku 3  Rakennuksen arkkitehtisuunnittelu:  Arkkitehdit Jaakko Kontio & Kalle Räike  
 
 

 
Kuva 1: Virastotalon rakennustyömaa 

 
Kuva 2: Virastotalon rakennustyömaa 
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1.3 Sisältö ja menetelmät  Rakennushistoriallisen selvityksen pääpaino on rakennuksen ulkoarkkitehtuurin ja sisätilojen dokumentoinnissa sekä rakennuksen arvojen ja kaupunkikuvallisen merkityksen arvioinnissa.  Selvitys painottuu sen vuoksi rakennuksen nykytilan dokumentointiin, kohteen ja tontin kaupunkikuvalliseen merkitykseen ja aseman kaupunkiympäristössä arviointiin. Ympäristöllisten arvojen tarkastelua varten selvitettiin alueen kehitysvaiheita.   Rakennushistorialliset vaiheet selvitettiin rakennuslupa- asiakirjoista, kirjallisuudesta ja haastattelemalla. Rakennuksesta oli käytössä myös laadittu kuntoarvio.  Valmis työ käsittää Word-ohjelmalla tehdyn raportin kuva- ja karttaosioineen. Valmis aineisto luovutettiin word - ja pdf- formaatissa.   Raportin sisältö luvuittain: 
Luku 1) Toimeksianto- ja menetelmäkuvaus. Luku 2) Tiedot inventointitilanteesta. Luku 3) Tiedot oikeusvaikutteisista suojeluvarauksista kaavoissa maan-käyttö- ja rakennuslain nojalla tai erityislakeihin perustuen. Luku4) Selvitys tontin maankäytön historiasta ja kaupunkikuvan kehittymisestä. Luku 5) Selostetaan rakennuksesta sen tekniset tiedot, tilaohjelma, rakennustekniikka ja tehdyt muutokset.    Luku 6)  Sisältää  tulkinnan  kohteen  historiallisista  ja  ympäristöllisistä erityispiirteistä. 
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 2 TIEDOT INVENTOINTITILANTEESTA  Valtakunnalliset  Museoviraston päivittämä inventointi valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä (RKY) on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi kulttuuriympäristöjen osalta 1.1.2010 alkaen.  Maakunnalliset inventoinnit  Etelä-Karjalan liitto on teettänyt kulttuuriympäristön inventointeja maakuntakaavoja varten. Virastotalo ei sisältynyt kohteena Etelä-Karjalan seutukaavaliiton vuosina 1986-87 teettämään  inventointiin (Lievonen).  Paikalliset inventoinnit  Virastotalo talo on inventoitu vuonna 1990-luvulla ja sisältyy Lasse Ojosen laatimaan julkaisuun Imatran rakennetun ympäristön kohteet vuodelta 1994.   
3 KAAVAT JA SUOJELU  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009. Imatran seurakunnan virastotalo ei sisälly alueeseen, johon kohdistuu rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.   Maakuntakaava  Etelä-Karjalan maakuntakaava on vahvistettu ympäristö- ministeriössä 21.11.2011. Seurakunnan virastotalo sijaitsee maakuntakaavassa Mansikkalan keskustatoimintojen alueen (C) ja laajemman taajamatoimintojen alueen (A) rajapinnassa.      

Yleiskaava 

 

 Kuva 3: Ote Tainionkosken OYK:sta, Y102/65 (hyväksytty Kv 27.6.1988) Virastotalo esitetty suojeltavaksi rakennuslainsäädännön nojalla.     
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Kuva 4: Virastotalon tonttia koskee oikeusvaikutteinen Imatran yleiskaava 2020, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 19.4.2004 ja kaava on astunut voimaan 9.6.2004. Voimassa oleva yleiskaava; Virastotalo on   PY Julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta, ei suojelumerkintää. Kirkko ja pappila, sr-merkintä ”suojeltava rakennus”       

  Asemakaava 

 Kuva 5: Asemakaavaluonnos v. 1965 (rakentamisajankohta). Virastotalon kortteli 11 asuin-, liike- ja kerrostalojen korttelialuetta (ALK), kerroskorkeus 3  Asemakaavallisen suojelumerkinnän virastotalo sai vuoden 2010 kaavassa. Voimassa olevassa yleiskaavassa rakennusta ei ole esitetty suojeltavaksi. Asemakaavaluonnoksessa varauduttiin Tainionkoskentien uuteen linjaukseen ja Mansikkakosken aukioon. Tielinjauksesta luovuttiin myöhemmissä suunnitelmissa. Mansikkakosken aukio ei myöskään toteutunut, vaan integroitui myöhemmin virastotalon tonttiin, lähinnä paikoitusalueeksi. Rakennuksen massoiteltu ja suuntaus on tehty kaavaillun Tainionkoskentien uuden linjauksen mukaisesti avautuen länsifasadin suuntaan. Länsifasadi oli nostettu pilareille, johtaen sisäänkäyntiin.         
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Kuva 6: Voimassa oleva asemakaava v. 2010 YK Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. sr-6  Suojeltava rakennus. Rakennuksia ei saa purkaa ja niiden ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.   

4 KAUPUNKIKUVAN KEHITYS  Mansikkalan / Ritikankosken kehitys  Imatra kuului ennen kauppalan perustamista (1948) Ruokolahden pitäjään ja Siitolan maarekisterikylään. Ruokolahden ja Joutsenon kuntien raja kulki vesiväylän poikki vajaan kilometrin päässä Imatrankosken taajaman eteläpuolella.  Siitolan lauttapaikka on sijainnut hyvin lähellä nykyistä seurakuntakeskusta; kyseistä   ajasta on rannalla jäljellä kestikievarirakennuksen perustukset. Vuoksen ylittävä rautatie / maantiesilta valmistui v. 1933, jonka jälkeen ei ollut tarvetta Vuoksen ylitykseen lautalla.  Tornator Oy ryhtyi rakentamaan lankarullatehdasta, puuhiomoa ja paperitehdasta Tainionkosken rannalle 1895. Vilkkaan teollisuusyhdyskunnan keskukseksi muodostui Ritikanranta, jossa sijaitsivat tehtaan kansakoulu, palokunnantalo, posti ja tori. Kaupalliset palvelut hakeutuivat myös alueelle samoin kuin asutus. 
1930 – luvulla tehdasalueella asui 5000 – 6000 henkeä. Ritikanrannassa on jäljellä tästä asutuksesta kaksikerroksinen asuinrakennus ja sauna/pakaritupa, jotka toimivat nyt työväen asuntomuseona. Rakennukset sijaitsevat Vuoksen rannalla noin kilometri seurakuntatalosta pohjoiseen.  Tainionkosken kirkko, suunnittelijana arkkitehti Yrjö Vaskinen, valmistui 1932. Kirkko sijaitsee seurakuntakeskuksen pohjoispuolella yhä viljellyn peltosaran takana. Seurakunnan virastotalon rakentamisen ajankohdan ympäristön liikerakennukset ovat pääosin poistuneet. Jäljellä ovat vain liike- asuinkerrostalo ns. Pulliaisen talo v.1952 ja entinen säästöpankin talo, kts. kuva 7.  Ritikankoski virastotalon ympärillä on pääosin kehittynyt asuintaloalueena. Viimeisimmässä asemakaavassa tätä asuinrakennetta on täydennetty. Asemakaavassa avoin maisemahistoriallinen rakenne kirkon ja virastotalon välillä on säilytetty VP-5 – merkinnällä; avoimena maisemana säilytettävänä puisto. Virastotalon eteläpuolinen kortteli noudattaa liike- ja korjaamorakennuksena toiminnallisesti liikerakentamisen historiallista jatkumoa, (K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue).      
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  Siitolassa oli puusilta 1700-luvulla, mutta sen romahdettua vuosisadan lopulla, liikennöinti järjestettiin lautalla, aina Tainionkosken rautatie /   maantie -sillan valmistumiseen saakka vuoteen1933. Imatrankosken silta valmistui v . 1893.    

 Kuva 7: Siitolan ranta vanhassa asussaan 60-luvulla. Osasuurennos kuvasta        julkaisussa Puska 2012, 38, Jussi Veijalaisen kuvakokoelma.                   
Kuva 8: Näkymä kirkolta virastotalolle ja Siitolan rantaan    

  Vuoden 1973 alussa vihittiin käyttöön uusi Mansikkalankosken silta. Sen jälkeen käynnistyi Mansikkalan rakentaminen hajanaisen kaupungin uudeksi keskukseksi. Ensimmäisenä valmistui kaupungintalo, pian sen jälkeen myös keskusliikenneasema, oppilaitos, kirjasto, teollisuuslaitoksia sekä asuntoalueita.                   
 Kuva 9: Teollisuustyöväen asuntomuseo Ritikanranta                             Kuva 10: Näkymä virastotalon parvekkeelta kirkon suuntaan   
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 Kuva 11: Virastotaloa ympäröivän kaupunkiympäristön luonne, Kuva Teija Ahola ” Pulliaisen talon rakennusinventoinnin työkertomus ja kaupunkikuva-analyysi” 

   Seurakunnan virastotalo kaupunkinäkymässä 
Virastotalo sijaitsee Mansikkalassa, joka on yksi Imatran kaupungin keskustaajama. Hallinto, koulutus, kauppa ja liikenne keskittyvät Mansikkalaan. Virastotalo sijoittuu Mansikkalan keskustatoimintoalueen pohjoiselle reunalle. Rakennus näkyy laajalle Vuoksimaisemassa modernina tunnusmaisena julkisena rakennuksena.                                                           Kuva 12: Entisen kestikievarin kivijalka muistona lauttapaikasta                     Kuva 13: Näkymä seurakuntakeskuksen pihasta Mansikkalan sillan suuntaan
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5 RAKENNUSTIEDOT   Nimi: Imatran seurakunnan virastotalo  Osoite: Tainionkoskentie 80 55120 IMATRA Kiinteistö:           153-030-0014-0003 Koordinaatit: ETRS-GK29N6787725 E29487949                             KKJ2 P6788444 I 4434344 Kaupunginosa: 30, Ritikankoski, k.2,14,21,24-28 ja31 osa k23  sekä katu- ja virkistysalue  Kaavantunnus: 992  Tontti:  m2  VTJ-PRT: 101533258C Rakennuttaja: Imatran seurakunta Omistaja: Imatran seurakunta   Valmistunut:     1.1. 1967 Suunnittelijat: Arkkitehdit Jaakko Kontio & Kalle Räike                              Rakennesuunnittelu  LVI- Suunnittelu  Sä- suunnittelu  Käyttöhistoria: Seurakunnan virastotalo / asuinrakennus / liikerakennus   Nykyisin rakennus pääosin tyhjillään sisäilmaongelmien takia. Tilavuus:     10800 m3   Kerrosala:      1380 m2 
Kerrosluku:      3  Rakentamistapa: Paikalla rakennettu Perustus: Peruspohja savea, paalutus teräsbetonipaaluilla,        Valettu teräsbetoniperustukset Runko: Paikalla valettu betonirunko, teräsbetonipalkit ja pilarit                              valetut teräsbetonivälipohjat, kantavat väliseinät teräsbetonia 12 cm. Alapohja: Maanvarainen betonilaatta Välipohjat: Valetut betoniset välipohjat joita kantavat teräsbetonipilarit ja palkit, välipohjien äänieristys mineraalivilla.    

   Yläpohja: Rakennuksessa betonirakenteinen yläpohja   Perustus: Betoniset perusmuurit ja sokkelit ovat näkyvillä pinnoilla  osin klinkkerilaatoitetut Katto: Tasakatto Vesikate: Huopakate Julkisivut: Toimisto-osalla ja asunto - osalla on julkisivun pintana   betoninen ns. sandwich- elementti, jossa lämpöeristyskerros on 10 cm (mineraalivilla).   Juhlasalin osalla sileät elementit lukuun ottamatta yläosaa.   Julkisivut on myöhemmin eristetty (5cm mineraalivilla) ja pinnoitettu asunto -osalla muovipintainen peltilevy ja juhlasaliosa sileä levytys.  Syy julkisivujen muutokseen on ollut betonipinnan ”rapautuminen”.  Ikkunat ovat alun perin olleet teräksisiä 2- lasisia ikkunoita, muutama vanha ikkuna säilynyt lähinnä pukutiloissa.  Myöhemmin ikkunat on vaihdettu alumiini-ikkunoiksi (eloksoitu alumiini), joissa lämpölasielementti.  Ovet ovat alkujaan teräsrunkoisia maalattuja lasiaukollisia ovia, myöhemmin ovet vaihdettu alumiini- / lasioviksi eloksoitu alumiini Talotekniikka: Taloon on alkujaan jo suunniteltu koneellinen ilmanvaihto virasto-osalle, asuntiloihin ainoastaan koneellinen poisto. Myöhemmin ilmanvaihtoa on muutettu ja parannettu useaan otteeseen.                             Rakennuksessa on vesikiertoinen patterilämmitys. Rakennus liitetty kaukolämpöön.                   
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  5.1 Rakennusvaiheet ja käyttöhistoria 
Lähteenä ovat olleet kaupungin rakennuslupa-asiakirjat ja kirjallisuuslähteet.  Rakennuslupa 27.10.1965. Huomautus lupaan, vaaditaan merkkivalaistus ja paloilmaisimet.  Rakennus on alun perin rakennettu Imatran seurakunnan virastotaloksi, jossa on myös vuokrattavia asuntoja henkilökunnalle sekä vuokrattavaa liiketilaa 1. kerroksessa. Vuokralaisina Osuuspankki ja kioskiyritys. Osuuspankin ja kioskin tilat on myöhemmin otettu seurakunnan käyttöön. Rakennuksen 2. kerroksessa on pieni kappeli, jossa on toimitettu kirkollisia toimituksia. 2. kerroksen juhlasali on toiminut monikäyttöisesti liikuntasalina, samoin kuin viereinen keittiö- / aulatilassa mm. työttömien ruokailutilana.  Muutoslupa 3.2.1982 Asuntojen 2 krs. muutos toimistotiloiksi 2 asuntoa Autotallin muutos varastoksi  Muutoslupa 15.11.1989 3 krs asunnon muutos toimistoksi   Muutoslupa 11.7.1990 Ikkunoiden uusinta ja muutos alumiini-ikkunoiksi (eloksoitu alumiini) sisältäen myös voimistelusalin teräsrunkoiset ikkunat.   Muutoslupa 6.11. 1991 1 krs tilojen laajennus (Osuuspankki) 72,0m2, 210,0m3  Laajennus toteutettiin siirtämällä sisäänvedetty 1.kerroksen länsifasadi ulos pilarilinjaan.  Muutoslupa 13.6.1996 Julkisivujen muutokset: - julkisivujen sandwich elementtien pulttaus kiinni rakennus- runkoon - seinien eristys 50 mm - ilmarako  - pellitys toimisto -osalla, muovitettu teräspelti (vaalean harmaa) - asunto ja saliosalla eristys ja levytys: steni collux- levyllä   (valkea)    

  5.2 Julkisivut 
Julkisivujen erityispiirteet  Alkuperäisjulkisivut betonipinnalla. Suurimmat muutokset julkisivuissa on tehty muutosluvassa 13.6.1996, jolloin julkisivut päällystettiin osittain peltiverhouksella ja osittain steni collux levytyksellä.  Syy levyttämiseen oli, ettei alkuperäinen betonipinta kestänyt ajan hammasta, vaan alkoi osoittaa vaurioitumisen merkkejä.  Asemakaava-arkkitehti Erkki Jouhki lausunnossaan 12.9.1996 tuo esille talon erityispiirteet: ”Seurakuntakeskuksen massoittelu ja julkisivut edustavat erittäin korkeatasoista suunnittelua. Harmaa betonipinta ei täysin ole kestänyt kolmen vuosikymmenen ajan hammasta, vaan on uudelleen käsittelyn ja huollon tarpeessa. Betonipintojen ehostus tulee tehdä huolellisesti noudattaen rakennuksen alkuperäistä henkeä.  Rakennuksen henkeen sopii parhaiten vaalea rappaus tai vastaava pinnoite kaikkiin betonipintoihin, koko rakennuskokonaisuuden osalta.”  Lausunnosta huolimatta, korjauksessa käytettiin peltiverhousta päämassan osalla ja levyverhousta salin osalla.  Tällä hetkellä peltiverhous on päälisin puolin siisti, mutta saliosan levyverhous kupruilee, etenkin saumojen kohdalta. Rakennustiedoissa on aiemmin kerrottu, että verhousten alla on 50 mm villaeristys ja sandwich elementtien ulkokuoret pultattu kiinni sisäkuoreen varmistamaan ulkokuoren pysyvyyden.  Rakennusteknisestä tutkimuksesta selviää, kuinka betonipinnat ovat kestäneet levytysten alla.   
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Kuva 14: Rakennus ennen julkisivuverhoilua, v.1996  Ennen verhoilua rakennuksen ongelmana oli harmaan betonin epätasaisuus, etenkin kostealla ilmalla betonin imiessä kosteutta itseensä. Betonin pintaterästen korroosio oli myös osaltaan ongelma.    

 Kuva 15: Rakennuksen eteläjulkisivu nykyisessä asussaan  
   

                          
Kuva 16: Sisäänkäyntipiha                Kuva 17: Julkisivu itään Tainionkoskentielle ja Vuokselle                  Kuva 18: Julkisivu itään Vuokselle asuntosiipi 
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                Kuva 19: Julkisivu koilliseen; asuntosiipi                 Kuva 20: Julkisivu länteen; toimisto -osa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 21: Asuntojen sisäänkäynti 

               Kuva 22: Virastotalon pääsisäänkäynti                Kuva 23: Sisääntulo ja entinen suihkuallas, joka poistettu käytöstä ja käytetty istutusaltaana      
 
 
 
 
 
  Kuva 24: Paikoitustila salin alapuolella  
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   5.3 Sisätilat  
Rakennuksen massoittelu on selkeä. Rakennus jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen: asuin-, hallinto- ja juhlasalisiipeen. 
Vierailijan on helppo orientoitua päätuloaulasta eri kerroksiin ja tilakokonaisuuksiin hissin ja pääportaan kautta. 
Porrashuoneet ovat valoisat ja huolella suunniteltu yksityiskohtia myöden.  
Tilapinnat ja yksityiskohdat on korkeatasoisesti suunniteltu käyttäen laadukkaita materiaaleja. Alkuperäiset materiaalit ovat kestäneet hyvin tähän päivään saakka. 
Pintamateriaalit sisätiloissa 
Lattiapinnat 
Pääosin käytävillä muovilaatta 300x300. Sama laatta ollut myös toimisto huoneissa, väri ruskea. Pääsisäänkäynnin aulassa, porrastasanteilla ja toimisto -osalla klinkkeri laatta 15x15 cm, väri ruskea. WC- tiloissa 6- kulmainen klinkkerilaatta, väri ruskea. Asunto -osan lattiamateriaalina on linoleumi, joka paikoin vaihdettu muovimattoon.  WC tilat on laatoitettu kuten toimisto -osassa. 
Seinäpinnat 
Kaikki seinäpinnat tasoitettuja betoni- tai tiilipintoja ja maalattu valkeiksi  Kattopinnat 
Toimistosiivessä on alkuperäisesti mäntyrima alakatot. Useassa tilassa puualakatot on vaihdettu myöhemmin alumiiniseen alakattojärjestelmään.  Porrashuoneet  
Asuntosiiven porrasnousut ja askelmat on päällystetty mosaiikkibetoni lankuin. Välitasanne on samoin mosaiikkibetonia. 
Päätilan kierreporrasaskelmat on päällystetty lakatuin mäntylankuin. 
Takkatilan porrasaskelmat päällystetty klinkkerilaatoin ja mäntyrinnuksin.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 25: Keskusaulan porras  
 

 
Kuva 26: Asuntosiiven porrashuone 
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 Listoitukset  
Pääosin kaikki lattialistat ovat tammilistoja ja ovilistat maalattuja mäntyä 
Heloitukset 
Pääosin kaikki heloitukset messinkiä. 
Valaisimet 
Valaisimet pääsääntöisesti upotettu alakattoon.  

Kuva 27: Kappeli ja kastemalja 
                 
       
    Kuva 28: Asunnon takka   Kuva 29: Porraskaide yksityiskohta   

 
                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kuva 30: Porras takkatilaan 
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6 TULKINTA INVENTOINTIKOHTEEN KULTTURIHISTORIALLISESTA ARVOSTA  Edellisissä luvuissa on selvitetty Virastotalon talon historiallisia ja ympäristöllisiä ominaispiirteitä. Koottujen tietojen pohjalta tarkastellaan seuraavaksi rakennuksen kulttuurihistoriallisia ja ympäristöllisiä arvoja ja niiden merkittävyyttä.  Rakennushistoriallinen merkitys 
Seurakunnan virastotalon rakennushistorialliset arvot perustuvat sen edustavuuteen ja alkuperäisyyteen.  Arkkitehtuuri on oman aikansa pelkistettyä betoniarkkitehtuuria. Tilaratkaisut ovat selkeät ja toiminnalliset. Sisustusyksityiskohdat ja materiaalikäyttö on harkittua. Rakennus on toiminnallisesti edistyksellinen, nykypäivän hybriditalo monine toimijoineen.  Edustavuus  Kohteen arkkitehtuuri ilmentää hyvin rakennusajankohdan valalla ollutta betoniarkkitehtuuria. Edustavuutta vähentää myöhempi julkisivujen korjaus peltikasetein ja kivilevyin.  Rakennuksen pääjulkisivut ovat eteläinen sisäänkäyntifasadi ja läntinen toimistofasadi. Kaavaillun Tainionkoskentien uuden linjauksen ja eteläpuolisen Mansikkakosken aukion jäädyttyä toteutumatta, rakennuksen pääfasadit jäivät hieman taka-alalle pihan puolelle.  Rakennuksen pilareille nostettu liikuntasalimassa sai massoittelussa hallitsevan aseman ja julkisivut suljetumman vaikutelman. Pääsisäänkäynti jäi lähestymissuunnasta liikuntasalimassan ja paikoituksen taakse. Rakennusta tarkastellaan pääasiassa takafasadien kautta.  Alkuperäisyys 
Rakennuksen betonijulkisivut on myöhemmin lisäeristetty ja pinnoitettu. Ikkunat ja ovet olivat alun perin teräsprofiileita, mutta vaihdettu alumiiniprofiileiksi.  Talotekniikan osalta rakennuksen ilmanvaihtoa on muutettu ja parannettu useaan otteeseen.    Sisätilapinnat ja yksityiskohdat ovat pääosin alkuperäiset ja kestäneet hyvin tähän päivään saakka.                                   

  
 
Kaupunkihistoriallinen merkitys  
Imatran kauppalan tarkoituksena oli muodostaa Mansikkalasta hallinnollinen keskus. Siksi oli luontevaa, että seurakunnan virastotalokin sijoittuisi Mansikkalaan. Paikaksi esitettiin nykyistä seurakunnalle kuuluvaa palstaa.  Rakennus edustaa sijoituspaikkansa puolesta aikansa kaupunkisuunnittelullista näkemystä.   
Kaupunkikuvallinen merkitys   
Sotien jälkeisen modernin rakennuskannan perusinventointia ei ole Imatran kaupunkikeskustojen osalta tehty, minkä vuoksi ajankohdan jälkeen toteutettujen rakennusten paikallisen merkittävyyden arviointia varten ei ole käytettävissä riittävästi vertailuaineistoa.  Tainionkoskentien ympäristössä Siitolan ja Ritikan rantamaisemassa seurakunnan virastotalo on maamerkki poikkeavana modernina rakennuksena. Rakennuksen muodonanto korostaa sen hallinto-rakennusluonnetta ja monikäyttöisyyttä. Rakennus ei sisällä tunnusomaisia seurakunnallisen rakennuksen piirteitä, eikä siten linkity niin selvästi kirkkorakennuksen kanssa. Osaltaan myös seurakuntarakennuksen ja kirkon sisäänkäyntien suuntaukset toisistaan poispäin, eivät ole lisäämässä yhteenkuuluvuutta.     Rakennuksen välitön ympäristö on muuttumassa pääosin pientalomaisen täydennysrakentamisen kautta. Virastotalon tontille sijoittuu poistuva seurakunnan vuokraama vanha rintamamiestalo.                 
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7 LÄHTEET  ARKISTOT  Imatran kaupungin arkistot (IKA) 
Vanhat asemakaavat Rakennusluvat, 1951 ja 1962 
Imatran kaupunginmuseo 
Vanhat valokuvat 

  KIRJALLISET LÄHTEET  Imatran kirja. Toim. Anu Talka. Imatran kaupunki 1997  Lievonen, Timo 1987: Etelä-Karjalan rakennuskulttuuri. 1987  Ojonen, Lasse 1994: Imatran rakennetun ympäristön kohteet.   WWW-SIVUT  Imatran kaupungin karttapalvelu. Voimassa olevat asemakaavat, muut kartat ja ilmakuvat 
Imatra, Saimaan sylissä, Vuoksen varrella. Imatran arkkitehtuurikohteet. https://www.imatra.fi/tietoa-imatrasta/arkkitehtuuri  Vanhaa Imatraa -facebook sivusto.   LIITTEET  1. Pääpiirustukset 1:200  2. Muutospiirustukset 1991 Laajennus        
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LIITE 1. PÄÄPIIRUSTUS / ASEMAPIIRROS 30.8.1965 
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LIITE 1. PÄÄPIIRUSTUS / 1. KERROS  
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LIITE 1. PÄÄPIIRUSTUS / 2. KERROS  
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LIITE 1. PÄÄPIIRUSTUS / 3. KERROS  
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LIITE 1. PÄÄPIIRUSTUS / ULLAKKO- JA KELLARIKERROS 
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LIITE 1. PÄÄPIIRUSTUS / LEIKKAUS A-A JA B-B SEKÄ JULKISIVU LÄNTEEN  
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LIITE 1. PÄÄPIIRUSTUS / JULKISIVU ETELÄÄN JA JULKISIVU ITÄÄN 
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LIITE 1. PÄÄPIIRUSTUS / JULKISIVU POHJOISEEN 
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LIITE 2. MUUTOSPIIRUSTUS 1991 LAAJENNUS / ASEMAPIIRUSTUS 
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LIITE 2. MUUTOSPIIRUSTUS 1991 LAAJENNUS / JULKISIVUT 
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LIITE 2. MUUTOSPIIRUSTUS 1991 LAAJENNUS / LEIKKAUS 
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LIITE 2. MUUTOSPIIRUSTUS 1991 LAAJENNUS / POHJAPIIRUSTUS / 1.KERROS 
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1 Yhteystiedot 

1.1 Kohde 

Imatran seurakuntakeskus 
Tainionkoskentie 80 
55120 Imatra 

1.2 Tilaaja 

Imatran seurakunta 
F.O. Virtasenkatu 6   
55100 Imatra 
 
Jari Nousiainen, kiinteistöpäällikkö
puh 0400 553 056
email jari.i.nousiainen@evl.fi

1.3 Konsultti

Sitowise Oy
Pormestarinkatu 2
53100 Lappeenranta
 
Tapani Moilanen, rakennusterveysasiantuntija, rkm 
puh  044 427 9321 
email tapani.moilanen@sitowise.com 
 
Johanna Tamminen, insinööri (AMK) 
puh  044 427 9339 
email johanna.tamminen@sitowise.com 
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2 Johdanto 

Tämän tutkimuksen kohteena oli entinen Imatran seurakuntakeskus. Rakennusteknisen selvityk-
sen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen rakenteiden kuntoa. Seurakuntakeskuksen tilat eivät 
ole enää käytössä käyttäjien siellä kokemien terveysoireilujen vuoksi. 

Tutkimusten aikaan tilojen ylläpitolämpötilaa oli laskettu ja tutkimuspäivinä tilojen lämpötila oli 
noin 5 – 10 °C. 

2.1 Työn laajuus, tarkoitus ja tavoite 

Tiloissa tehtiin tutkimuskäyntien aikana havaintoja tilojen rakenteiden kunnosta, mahdollisista 
riskiä aiheuttavista tekijöistä sekä poikkeuksellisista olosuhteista ja tekijöistä. 

 

2.2 Lähtötiedot 

Lähtötietoina oli käytettävissä: 

- Rakennepiirustukset 

 

2.3 Tehdyt tutkimukset 

- Tilojen aistinvaraiset tutkimukset 
o alapohjarakenteet 
o sokkelirakenteet 
o ulkoseinärakenteet 
o alakattotilat 
o yläpohjarakenteet 
o pintakosteusmittaukset Gann Hydromette Compact LB 70 

(tarkempia kosteusmittauksia ei voitu suorittaa rakenteiden alhaisen lämpötilan 
vuoksi) - Mikrobit, materiaalinäytteet 

 

2.4 Tutkimusajankohdat 

- Tutkimukset kohteessa suoritettiin 2.2. – 26.3.2018 välisenä ajankohtana. 

3 Perustiedot kiinteistöstä 

Seurakuntakeskus on rakennettu 1970 -luvulla. Rakennus koostuu kolme kerrosta ja kellarin käsit-
tävästä seurakuntakeskuksen tiloista sekä asunto-osasta, jossa on neljä kerrosta. 

Seurakuntakeskuksen tiloissa on eri kokoisia kokoontumis- ja toimistotiloja, kahvila/keittiötilat 
sekä liikuntasali. Saunaosasto sijaitsee asunto-osan 4. kerroksessa. 

Asunto-osa on ollut aiemmin asuinkäytössä, mutta myöhemmin osa asunnoita on otettu toimisto-
käyttöön. 



 
 Raportti  4/28 

Imatran seurakuntakeskus 
  

  30.4.2018  
 
 

 Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 
 www.sitowise.com   

 

4 Tutkimukset 

4.1 Alapohja ja maanvastaiset seinät (perusmuurit) 

Kellarissa on maanvastaisia perusmuurirakenteita, jotka ovat viereisen Vuoksen vedenpinnan ala-
puolella. Maaperän kosteus on aiheuttanut maanvastaisille rakenteille kosteus- ja pinnoitevauri-
oita. 

4.1.1 Rakenne 

Alapohjarakenteet (kellarikerros) - pintarakenteet - pintalaatta - bitumisively - pohjalaatta - täyttö 
 
Alapohjarakenteet (maantasokerros) - pintarakenteet - pintalaatta - leca-sora - bitumisively - pohjalaatta - täyttö 
 
Alapohjarakenne (sali) - harvalaudoitus - Toja-levy 100 mm - kantava teräsbetonilaatta ja palkit - salin puukorokelattia 

 
Perusmuurirakenteet - perusmuurin vierustäyttö - vedeneristys - betonirakenteinen perusmuuri 

o lämpöhalkaisu (Toja -levy) rakenteen yläosassa (n. 600 mm) - verhomuuraus - rappaus, tasoitus +maalaus 

4.1.2 Havainnot 

- kellaritiloissa havaittiin mikrobiperäistä hajua ja tunkkainen sisäilma - pintakosteusmittauksissa havaittiin alapohja ja perusmuurirakenteissa merkittäviä kos-
teuspitoisuuksia  - kellarin porrashuoneen perusmuurirakenteen sisäpinnalla oli havaittavissa kosteuden ai-
heuttamia pinnoitevaurioita ja pinnoilla mikrobikasvustoa 

o arkistotiloissa on käytössä kosteudenpoistolaitteisto - vanhan pankin alapohjarakenteissa (maantaso) havaittiin porareiän kautta eristetilassa 
rakennusjätettä 
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- rakennekosteusmittauksia (porareikä) ei rakenteille voitu tehdä, koska rakennuksen sisäti-
lojen ja rakenteiden lämpötilat olivat niin alhaisia, etteivät mittaustulokset olisi olleet luo-
tettavia 

o lämpötilat selvästi alle laitteiston kalibrointi- ja mittausohjeiden lämpötiloja alhai-
semmat - rakenteesta otettiin materiaalinäytteitä 

o näytteiden tulokset käsitelty kohdassa 5. Materiaalinäytteet, mikrobit 
 

 

 

  

Porrashuoneen maanvastaisen seinän kosteu-
den aiheuttama pinnoitevaurio 

  

 

4.1.3 Johtopäätökset 

Kellarikerroksen alapohjarakenteet ovat alempana kuin Vuoksen vedenpinta. Rakenteiden vede-
neristykset ovat alkuperäiset ja tästä johtuen rakenteisiin nousee paineellista ja kapillaarista kos-
teutta rakennuksen alapuolisista maakerroksista.   
Kellarikerroksen alapohjarakenteiden korkeusasemasta johtuen paineellisen veden ja kapillaari-
nen kosteus nousu rakenteeseen on estettävä. Tämä edellyttää kaikkien alapohjarakenteiden uu-
simista. Korjauksessa on otettava huomioon se seikka, että alapohjarakenteen kosteusrasitus on 
pääosin ns. paineellista vettä. Paineellisen veden kosteusrasituksen hallitseminen on erittäin haas-
teellista ja vaikeasti/kalliisti toteutettava korjaus. 
 
Kellarikerroksen perusmuurirakenteiden alaosat ovat selvästi alempana kuin Vuoksen vedenpinta. 
Rakenteiden salaojituksista, niiden kunnosta tai toiminnasta ei ole tietoa.   
Rakenteiden vedeneristykset ovat alkuperäiset ja tästä johtuen rakenteisiin nousee paineellista ja 
kapillaarista kosteutta rakennuksen ulkopuolisista maakerroksista. Lisäksi perusmuurin yläosassa 
on lämpöhalkaisuna Toja-levy. Kyseinen eriste on erittäin voimakkaasti kosteutta imevä ja herkästi 
mikrobivaurioituva.  
Kellarikerroksen perusmuurirakenteiden korkeusasemasta johtuen paineellisen veden ja kapillaa-
rinen kosteus nousu rakenteeseen on estettävä. Tämä edellyttää perusmuurirakenteiden ulko-
puolista vedeneristämistä, salaojittamista ja ulkopuolista lämmöneristystä. 



 
 Raportti  6/28 

Imatran seurakuntakeskus 
  

  30.4.2018  
 
 

 Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 
 www.sitowise.com   

 

Kellarikerros ei ole koko rakennuksen alueella. Tästä syystä osaa perusmuurirakennetta ei ole 
mahdollista korjata kaikilta osilta luotettavasti.  
Mikäli korjauksiin ryhdytään, on korjauksessa otettava huomioon se seikka, että alapohjaraken-
teen kosteusrasitus on pääosin ns. paineellista vettä. Paineellisen veden kosteusrasituksen hallit-
seminen on erittäin haasteellista ja vaikeasti/kalliisti toteutettava korjaus. 
 
Kellarikerros on suorassa yhteydessä toimisto-osan porrashuoneeseen. Porrashuoneen alimman-
tason alapohja ja perusmuurirakenteisiin kohdistuu merkittävä kosteusrasitus ja tämä mahdollis-
taa rakenteiden kosteus- ja homevauriot. Näillä vaurioilla on merkittävä vaikutus koko kiinteistön 
sisäilman turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 
 
Salin alapohjarakenne on toisen kerroksen välipohjan tasolla ja se ns. tuuletettu alapohjarakenne. 
Rakenteen lämmöneristeenä on 100 mm Toja-levyä. Rakenteen lämmöneristävyys on tästä syystä 
puutteellinen ja siksi lämmöneristys tulisi uusia kokonaisuudessaan.  
 

4.2 Sokkelirakenteet 

Kellarittomien tilojen perustusrakenteet ovat betonirakenteisia, paikallavalettuja betoniraken-
teita.  

Rakenne on seuraava: 

- täyttö - patolevy - paikalla valettu sokkelirakenne 
o lämpöhalkaisuna mineraalivilla - pintarakenne (rappaus, tasoitus, maalaus) 

 

4.2.1 Havainnot  

- seurakuntakeskus -osan WC ja aulatiloissa seinärakenteen alaosassa on kosteuden aiheut-
tamia vaurioita - asunto -osan varasto ja tekniikkatilojen seinärakenteiden alaosissa on kosteuden aiheut-
tamia vaurioita - rakennusta ympäröivä maanpinta on lähes samassa tasossa kuin alapohja/välipohjaraken-
teen yläpinta  - rakennekosteusmittauksia (porareikä) ei rakenteille voitu tehdä, koska rakennuksen sisäti-
lojen ja rakenteiden lämpötilat olivat niin alhaisia, että mittaustulokset eivät olisi olleet 
luotettavia 

o lämpötilat selvästi alle laitteiston kalibrointi- ja mittausohjeiden lämpötiloja alhai-
semmat - rakenteesta otettiin useita materiaalinäytteitä 

o näytteiden tulokset käsitelty kohdassa 5. Materiaalinäytteet, mikrobit 
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4.2.2 Johtopäätökset 

Sokkelirakenteisiin nousee maaperästä kapillaarista kosteutta. Tämä kosteus on vaurioittanut sei-
närakenteiden alaosia sisäpinnoilta ja sokkelirakenteen lämpöhalkaisun lämmöneristettä. Kosteu-
dennousun estäminen on haasteellista, koska sokkelirakenteet tukeutuvat paalutukseen. Paalu-
hattujen betonirakenteet ovat varmuudella täysin märkiä. Tämä kosteus pääsee siirtymään kapil-
laarisesti sokkelirakenteeseen.  

Edellä esitetyn johdosta sokkelirakenteiden korjaaminen luotettavasti ja turvallisesti on teknisesti 
sekä taloudellisesti haastavaa tai jopa mahdotonta. 

 

4.3 Kantava pystyrunko 

Rakennus on perustettu teräsbetonipaaluille. Kellarikerroksen kantava rakenteena on paikalla va-
lettu massiivirakenteinen betoniperusmuuri. Kellarikerroksessa sijaitsee pääosin VSS tiloja. Lisäksi 
porrashuoneen vierellä on arkistotila.  

Kantavan pystyrungon maanpinnan yläpuolinen osa on toteutettu paikalla valetuilla teräsbetoni-
pilareilla ja -palkeilla. 

Kantavien betonirakenteiden kunto arvioitiin aistinvaraisesti.  

4.3.1 Havainnot 

- kantavissa betonirakenteissa ei havaittu halkeilua, esiin ruostuneita betoniteräksiä tai 
muodonmuutoksia - kellarikerroksen kantaviin betonirakenteisiin kohdistuu suuri kosteuskuormitus maaperän 
kautta - maanpinnan yläpuolisten pilarien alaosiin kohdistuu suuri kosteuskuormitus maaperän 
kautta 

4.3.2 Johtopäätökset 

Kantava pystyrunko on käyttökuntoinen ja siinä ei ole merkittäviä korjaustarpeita.  

Mahdollinen jatkokäyttö voi olla haasteellista, koska kantavien rakenteiden kuormitusta ei voida 
merkittävästi lisätä ilman vahvistustoimenpiteitä. Lisäksi paaluperustusten kantavuus tulee tarkas-
tella ennen kuormituksen lisäämistä.  

 

4.4 Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet 

4.4.1 Ulkoseinä rakenne 

Ulkoseinärakenteet ovat ns. sandwich-elementtejä. Elementtien lämmöneristeenä on suunnitel-
mien mukaan 100 mm mineraalivillaa (pehmeä).  
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Rakenne on tällä hetkellä sisältäpäin lukien seuraava: 

- pintakäsittely (tasoitus, rappaus, maalaus) - elementin kantava sisäkuori (180 mm) - lämmöneriste mineraalivilla 100 mm 
o lämmöneristeen todellinen paksuus vaihtelee 0- 70 mm - ulkokuori 50-70 mm - uusi ulkoverhousmateriaali 
o toimisto-osalla lisälämmöneristys 50 mm+ peltikasetti 
o toimisto-osan maantasokerroksessa kuori-elementti +keraaminen laatta 
o asunto- ja saliosalla Karaatti-levy 

 

4.4.2 Havainnot 

Seurakuntakeskus ulkoseinät 

- 1.krs sisääntulohallin wc-tilojen ulkoseinien alaosissa oli runsaasti kosteuden aiheuttamia 
pinnoitevaurioita - 1.krs sisääntulohalli, ulkoseinän alaosissa ja lattialistoissa oli kosteuden aiheuttamia pin-
noitevaurioita - 2.20 taloustoimisto 2. kerros 

o ikkunoita ympäröivissä rakenteissa oli runsaasti epätiiveyskohtia ja ilmavuodoista 
aiheutuneita jälkiä sekä kosteusjälkiä ja niiden aiheuttamia pinnoite- ja lahovauri-
oita 

o Ikkunan vesipelti ei liity umpiosien kohdalla tiiviisti mihinkään rakenteeseen, jol-
loin tuulen paine pääsee painamaan esim. viistosateella vettä rakenteen sisään 

o ikkunoiden välisen eristevillakerroksen paksuun on 100 mm. Eristeessä oli ilma-
vuotojen aiheuttamia tummentumia - talousjohtajan huone 2. kerros 

o ikkunoita ympäröivien rakenteiden vauriot ja niiden syyt ovat samantyyppisiä kuin 
huoneessa 2.20 

o ulkoseinärakenteissa oli useissa kohdin epätiiveyskohtia - rakennusmestarin huone 3. kerros 
o ulkoseinä -ja ikkunarakenteissa saman tyyppisiä vaurioita kuin 2. kerroksen toi-

mistoissa - tiedottajan huone 3. kerros 
o ulkoseinä -ja ikkunarakenteissa saman tyyppisiä vaurioita kuin 2. kerroksen toi-

mistoissa - 3.24 neuvotteluhuone 
o ulkoseinä rakenteessa oli havaittavissa epätiiveyskohtia, joista oli ilmavuotoa sisä-

tiloihin päin 
o ikkunaseinällä kosteuden aiheuttamia vaurioita. Samoissa kohdin oli havaittavissa 

myös ilmavuotoa sisätiloihin päin - saunaosasto 4. kerros 
o viilupintainen ikkunapenkki oli vaurioitunut kosteuden vaikutuksesta 
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- porrashuone (asunto-osa) 
o parvekkeiden ovet ovat metallikarmisia ja epätiiviitä 
o porrashuoneen tuuletusparvekkeiden kevyen ulkoseinärakenteen runko on toteu-

tettu metallirakenteisena, jossa ei ole lämpökatkoa 
o lämmöneristeenä on 50 mm EPS eristettä ja sisäverhouslevynä on lastulevy 
o sisäilman kosteutta oli kondensoitunut teräsprofiilin sisäpintaan ja aiheuttanut 

sisäpinnan lastulevyverhoukseen paikallisia lahovaurioita - rakennuksen wc, pesuhuone ja aulatilojen ikkunat ovat metallirakenteisia 
o näiden ikkunoiden tiiveydessä on merkittäviä tiiveyspuutteita ja kylmäsiltoja 
o sisäilman kosteus tiivistyy näihin metallirakenteisten ikkunoiden ja ovien sisäpin-

noille aiheuttaen kosteusrasitusta ympäröiville rakenteille - entisen pankin tiloissa on uusia ulkoseinärakenteita, jotka ovat levyrakenteisia, kevyitä 
ulkoseiniä 

o näiden liittymistä havaittiin ilmavuotoa sisätilojen suuntaan 
o seinärakenteiden alaosissa havaittiin kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioita 
o vauriot on aiheuttanut sokkeli ja perusmuurirakenteen kautta rakenteeseen siirty-

nyt kosteus 
 
Asunto-osa 

- asunto-osan tilojen ulkoseinärakenteiden sisäpinnoilla ei havaittu kosteuden aiheuttamia 
vaurioita 

Ikkunat 

Kiinteistön toimisto ja asunto-osan ikkunat on uusittu edellisten korjaus- ja muutostöiden yhtey-
dessä. Nauhaikkunoiden väli- ja nurkkaosat ovat kevytrakenteisia levyrakenteita.  

Havainnot: 

-  ikkunoiden liittymien tiiveydessä on merkittäviä puutteita 

- umpiosien osalla vesipellin liittymän tiiveydessä on puutteita, koska vesipelti ei liity tiiviisti 
mihinkään rakenneosaan ja pellin takareunan nosto on liian matala 

o tästä johtuen tuulenpaineen vaikutuksesta vettä pääsee takareunan noston yli ja 
vesi pääsee esteettä seinärakenteeseen 

 

 

 1.21 wc, ulkoseinällä kosteuden aiheuttama 
pinnoitevaurio 

 1.21 wc, ulkoseinällä kosteuden aiheuttama 
pinnoitevaurio 
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 1.15 sisääntulohalli, ulkoseinän kosteuden ai-
heuttamia pinnoitevaurioita 

 
1.15 sisääntulohalli, lattialistoissa oli kosteuden 
aiheuttamia jälkiä 

 

 

 

Sisääntulohallin takapihan puoleinen tila, epä-
tiivis rakenneliittymä 

 

 

Sisääntulohallin takapihan puoleinen tila, ilma-
vuodon aiheuttamia tummentumia 

 

 

 

 

2.20 taloustoimisto  2.20 taloustoimiston ulkonurkan rakenteen 
epätiiveyskohtia 
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2.20 taloustoimiston ikkunankarmin epätiiveys-
kohta 

 2.20 taloustoimisto, pinnoitevaurio 

 

 

 
2.20 taloustoimisto, pinnoitevaurio ja epä-
tiiveyskohta 

 2.20 taloustoimisto, kosteuden aiheuttamia 
pinnoitevaurioita 

 

 

 

 

2.20 taloustoimisto, ikkunan yläosan kosteus-
vauriot ovat peräisin 3. kerroksen epätiiviin ik-
kunapellin vuodoista 

 
2.20 taloustoimisto, ikkunoiden umpiosien ala-
osissa on kosteuden aiheuttamia lahovaurioita 
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2.20 taloustoimisto, ikkunan umpiosan eris-
teessä näkyy ilmavuodon aiheuttamia tum-
mentumia 

 
2.20 taloustoimisto, ikkunan umpiosan epätiivis 
ikkunapellityksen reuna 

 

 

 

Talousjohtajan huone, halkeama ulkoseinära-
kenteessa 

 Talousjohtajan huone, kosteuden aiheuttama 
pinnoitevaurio ja ilmavuotojälkiä 

 

 

 

 
Talousjohtajan huone, halkeama ulkoseinära-
kenteessa 

 Talousjohtajan huone, kosteuden aiheuttama 
pinnoitevaurio 
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Talousjohtajan huone, kosteuden aiheuttama 
pinnoitevaurio 

 Talousjohtajan huone, epätiivis kotelointi 

 

 

 

Rakennusmestarin huone, pinnoitevaurio  Rakennusmestarin huone, halkeamia pinnoit-
teessa sekä epätiiveys kohta ikkunaliittymässä 

 

 

 

 

Rakennusmestarin huone, kosteuden aiheut-
tama pinnoitevaurio ikkunan yläreunassa 

 Rakennusmestarin huone, kosteuden aiheut-
tama vaurio 
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Rakennusmestarin huone, kosteuden aiheut-
tama pinnoitevaurio ikkunan alapuolella 

 Rakennusmestarin huone, kosteuden aiheut-
tama pinnoitevaurio 

 

 

 

Tiedottajan huone, kosteuden aiheuttama pin-
noitevaurio ikkunan alapuolella 

 Tiedottajan huone, halkeama ulkoseinäraken-
teessa 

 

 

 

 

Tiedottajan huone, halkeama ja kosteuden ai-
heuttama pinnoitevaurio ikkunan yläpuolella 

 Tiedottajan huone, kosteuden aiheuttama vau-
rio ikkunan alapuolella 
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Tiedottajan huone, kosteuden aiheuttama pin-
noitevaurio ikkunan alapuolella 

 3. kerros, kosteuden aiheuttama pinnoitevaurio 
ikkunan yläpuolella 

 

 

 

3.24 neuvotteluhuone, tummentumia ulkosei-
närakenteen epätiiveyskohdassa 

 
3.24 neuvotteluhuone, kosteuden aiheuttama 
pinnoitevaurio ja halkeama rakenteessa 

 

 

 

3.24 neuvotteluhuone, kosteuden aiheuttamia 
pinnoitevaurioita ulkoseinällä 

 
3.24 neuvotteluhuone, tummentumia ulkosei-
närakenteen epätiiveyskohdassa sekä kosteu-
den aiheuttama pinnoitevaurio 
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3.24 neuvotteluhuone, kosteuden aiheuttamia 
vaurioita ikkunan alapuolella 

 3.24 neuvotteluhuone, kosteuden aiheuttama 
pinnoitevaurio ikkunan alapuolella 

 

 

 
3.24 neuvotteluhuone, ikkunapenkin alapuoli-
nen kosteusvaurio 

 3.24 neuvotteluhuone, kosteuden aiheuttama 
pinnoitevaurio ikkunan alapuolella 

 

 

 

Asunto-osan tuuletusparvekkeen ulkoseinära-
kenteessa kosteuden aiheuttama pinnoitevau-
rioita  

 Rakenne avattuna edellisen kuvan kohdalta  
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4.4.3 Johtopäätökset 

Ulkoseinärakenteissa on havaittavissa kosteuden aiheuttamia pinnoitevaurioita. Kosteus pääsee 
rakenteisiin ikkunoiden kohdalta viistosateen vaikutuksesta sekä ulkoseinien alaosiin kapillaari-
sesti maaperästä. Ulkoseinärakenteissa oli havaittavissa ilmavuotokohtia, joiden kautta rakentei-
den epäpuhtauksia pääsee sisäilmaan. 

Ulkoseinäelementtien lämmöneristekerroksen paksuus ei vastaa suunnitelmissa esitettyjä pak-
suuksia. Tämä johtuu käytetystä lämmöneristeestä (pehmyt kivivilla) ja valmistustekniikasta. Ele-
mentit on valmistettu vaakamuotissa, jolloin pehmyt lämmöneriste painuu luonnollisesti kasaan 
märän betonin painosta. Seinärakenteen materiaalinäytteiden ottojen yhteydessä havaittiin pai-
kallisesti kohtia, joissa lämmöneristekerros puuttuu kokonaan tai se oli painunut täysin kasaan. 
Yleisesti lämmöneristekerroksen paksuus vaihtelee 50- 70 mm välillä.  

Kasaan painunut lämmöneriste heikentää seinärakenteen lämmöneristävyyttä. Edellä esitetyistä 
seikoista johtuen elementtien ulkokuori ja lämmöneristeet tulisi uusia. Kyseinen toimenpide on 
erittäin kallis ja sitä ei saada kuoletettua rakennuksen käyttöiän aikana.  

Metalliset ulko-ovet ja ikkunat eivät vastaa nykypäivän vaatimuksia tiiveydeltään sekä läm-
möneristävyydeltään. Kyseiset ovi- ja ikkunarakenteet tulisi uusia. Kyseisen toimenpiteen kustan-
nuksia ei saada kuoletettua rakennuksen käyttöiän aikana.  

Ikkunoiden välisten umpiosien tekninen toteutus on ollut puutteellinen. Tästä johtuen sisäpin-
noille on syntynyt merkittäviä kosteusvaurioita. Vaurioituneet pintakerrokset on poistettava run-
korakenteeseen saakka.  

Umpiosien lämmöneristekerros on liian ohut ja siitä puuttuu höyrynsulkumateriaali. Umpiosien 
lämmöneristekerroksen paksuus ei täytä nykypäivän lämmöneristävyysvaatimuksia ja tästä syystä 
umpiosien rakenteet tulee uusia.  

Ikkunoiden asennuksen toteutuksessa on puutteita ja tästä syystä ikkunaliittymien kautta on ilma-
vuotoa sisätilojen suuntaan. Näiden ilmavuotojen mukana siirtyy sisätiloihin rakenteiden ulkopin-
nalla olevia epäpuhtauksia. Ikkunarakenteiden liittymien tiivistyskorjaukset ovat kalliita toteuttaa 
ja niiden teknisestä käyttöajasta ei ole tällä hetkellä luotettavaa tutkimustietoa. 

4.5 Välipohjat 

4.5.1 Rakenne 

Välipohjarakenteet ovat paikalla valettuja massiivisia teräsbetonirakenteita.  

Rakenne on seuraava: - alakattorakenteet tai maalattu tasoitepinta - kantava teräsbetonilaatta - pintalaatta 30-50 mm - pinnoite, paikoin useampia kerroksia 
 
Väestösuojan päällä on vaimennuskerros, alkuperäinen materiaali on ollut hiekka. Pankkitilojen 
muutosten yhteydessä osa vaimennuskerroksen hiekasta on vaihdettu EPS ja XPS eristelevyiksi. 

Rakennekosteusmittauksia (porareikä) ei rakenteille voitu tehdä, koska rakennuksen sisätilojen ja 
rakenteiden lämpötilat olivat niin alhaisia, että mittaustulokset eivät olisi olleet luotettavia 

- lämpötilat selvästi alle laitteiston kalibrointi- ja mittausohjeiden lämpötiloja alhaisemmat 
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Havainnot 

- 1.21 wc, alakattolevyt olivat kosteuden vaikutuksesta turvonneet ja niiden alakattotilan 
puoleisilla yläpinnoilla oli kosteusjälkiä. Alakattotilassa oli havaittavissa voimakasta ilma-
virtausta ja tilan lämpötila oli alhainen 

o tilan yläpuolella on salin pesu- ja pukuhuonetilat ja vesi on tullut näiden tilojen 
lattiarakenteen kautta - toimistotilojen alakattorakenteen vaihtelevat, osa on alkuperäisiä ja osa on uusittu 

o uusittujen alakattojen peltisäleiden päällä on akustointimateriaalina mineraali-
villa, jota ei ole suojattu (villapinta avoimena)  

o alkuperäisten puusäleiden päällä on runsaasti pölyä - alakattorakenteiden yläpuolella välipohjan alapinta on betonipintainen 
 
 
 

 

 

 1.21 wc, kosteusjälki alakattolevyn yläpinnalla  
1.21 wc, kosteuden vaikutuksesta turvonnut 
alakattolevy 
 
 

 

  

alakattopanelien sisäpuolista avointa eristevil-
lapintaa 
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4.5.2 Johtopäätökset 

Välipohjarakenteiden osalla rakenne on ns. peruskuntoinen. Alakattosäleiden päällä olevat pin-
noittamattomat mineraalivillasuikaleet ja vanhojen puurimakattojen rimoituksen päälle keräänty-
nyt pöly ovat rakenteen merkittävimmät ongelmat. 

Useat lattiapinnoitteet päällekkäin ovat myös nykytietämyksen mukaan ongelmallisia. Lattioiden 
pinnoitteissa on ainakin asunto-osalla asbestia sisältäviä lattiapäällysteitä.  

 

4.6 Väliseinärakenteet 

Väliseinärakenteet ovat betoni- ja tiilirakenteisia. Yksittäisiä, jälkikäteen tehtyjä väliseiniä on to-
teutettu levyrakenteisina.  

4.6.1 Havainnot 

- 1.15 sisääntulohalli, wc:n vastaisen väliseinän alaosassa oli kosteuden aiheuttamia pinnoi-
tevaurioita - asunto-osan autotallin väliseinässä oli pituussuuntaisia halkeamia - asunto-osan porrashuoneessa oli väliseinässä kolmannen kerroksen tasolla kosteuden ai-
heuttama pinnoitevaurio  

o vaurion on aiheuttanut saunaosaston WC tilojen viemäriputken vuotovaurio - 2. krs asunto-osan 2. krs asunnon keittiön/porrashuone väliseinässä oli merkittävät kos-
teusvauriot 

o vaurion on aiheuttanut saunaosaston WC tilojen viemäriputken vuotovaurio 
 
 

 

 

 

sisääntuloaulan väliseinän alaosan vaurio  
1.21 sisääntulohalli, väliseinän alaosan kos-
teusvauriota 
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 Puujalkalistan tausta on mikrobikasvuston peit-
tämä 

 1.10 autotallin väliseinän pitkittäissuuntaisia 
halkeamia 

 

 

 Porrashuone, kosteuden aiheuttama pinnoite-
vaurio alaseinässä 

 Porrashuone, vauriojälki 

 

 

 

WC tilan vauriot  
2. krs asunnon keittiössä vauriojälki vesivuo-
dosta 



 
 Raportti  21/28 

Imatran seurakuntakeskus 
  

  30.4.2018  
 
 

 Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 
 www.sitowise.com   

 

4.6.2 Johtopäätökset 

Tiloissa oli havaittavissa kosteusvaurioituneita materiaaleja, joista voi päätyä sisäilmaan epäpuh-
tauksia. Väliseinärakenteissa oli havaittavissa kosteuden aiheuttamia vaurioita. 

Osassa tiloja oli alakattomateriaalina peltikasetteja, joiden sisäpinnoilla oli avointa äänieristevil-
laa. Avoimista villapinnoista voi irrota ilmavirtojen vaikutuksesta sisäilmaan kuituja. 

 

4.7 Yläpohja 

4.7.1 Rakenne 

Yläpohjarakenteet ovat paikallavalettuja teräsbetonirakenteita. Vesikatto on tasakatto sisäpuoli-
sella vedenpoistolla varustettuna. Vesikatteena on bitumikermikate. Vesikattorakenteet on toteu-
tettu puurakenteisena pukkirakenteena yläpohjalaatan päältä. Lämmöneristeenä on 150 mm mi-
neraalivillaa. Yläpohjatilaan ei ole käyntiä ja sen korkeus on matala, joten tilaa ei voitu tarkastaa.  

4.7.2 Havainnot 

- saunaosasto 4. kerros 
o saunaosaston pukuhuoneen kohdalla yläpohjassa on ollut joskus vesivuoto - porrashuone (asunto-osa) 
o yläpohjassa kosteuden aiheuttama pinnoitevaurio valaisimen kohdalla 

 

 

 

 

 
Saunaosasto/pukuhuone 4. kerros, kosteusvau-
rio yläpohjassa 

 Saunaosasto, kosteuden aiheuttama pinnoite-
vaurio yläpohjassa 
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Porrashuone, kosteuden aiheuttama pinnoite-
vaurio yläpohjassa 

  

 

4.7.3 Johtopäätökset 

Yläpohjarakenteisiin on päässyt jossain vaiheessa valumaan vettä. Tarkastusajankohtana ei ha-
vaittu akuutteja vuotovaurioita.  

 

5 Materiaalinäytteet, mikrobit 

Tutkimusten yhteydessä rakenteista otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 29 kpl, joiden mikro-
bipitoisuus analysoitiin suoraviljelymenetelmällä. Tulokset on esitetty taulukossa 1. Näytteet ana-
lysoi Työterveyslaitos Kuopio ja analyysivastaukset 372443, 372563 ja 374080 ovat liitteinä 1 – 3. 
Näytteenottokohdat on merkattu paikannuskuvaan, joka on liitteenä 4. 

Taulukko 1. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet pmy (pesäkettä muodostavaa yksikköä), TTL 
analyysivastaukset 372443,372563 ja 374080 (liitteet 1-3) 

Näyte, tila, materiaali Pitoisuus pmy (kosteusvaurioindi-
kaattorit) 

Tulos  

MMS 1, 
1.21 
Wc 
ulkoseinän alaosa 
mineraalivillaeriste 

DG18 -agar:   A.versicolor              + (4) 
M2 -agar:       A.versicolor              + (1) 
 

Heikko viite vauriosta 

MMS 2, 
1.15 
sisääntulohalli 
ulkoseinän alaosa 
tasoite/maali 

Hagem -agar:  A.versicolor            + (3) 
                          Tritirachium           + (2) 
DG18 -agar:     A.ochraceus           + (1) 
                          A.penicillioides       + (2) 
                          A.versicolor            + (2) 
M2 -agar:         A.versicolor            + (2) 
                          Tritirachium           + (1) 
 

Heikko viite vauriosta 
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MMS 3, 
nuorisotoimisto 
ulkoseinän alaosa 
mineraalivillaeriste 

Hagem -agar:  A.fumigatus           + (1) 
                          P.variotii                 + (2) 
M2 -agar:         A.fumigatus           + (2) 
                          Chaetomium          + (1) 

Heikko viite vauriosta 

MMS 4, 
nuorisotila 
ulkoseinän alaosa 
mineraalivillaeriste 

DG18 -agar:    Eurotium                 + (6) 
 

Heikko viite vauriosta 

MMS 5, 
nuorisotila 
ulkoseinän alaosa 
mineraalivillaeriste 

Hagem -agar:  Aureobasidium       + 
                          Cladosporium          +++ 
DG18 -agar:     Cladosporium          +++ 
M2 -agar:         A.fumigatus             + 
                          Cladosporium          +++ 

Vahva viite vauriosta 

MMS 6, 
diakonia 
ulkoseinän alaosa 
mineraalivillaeriste 

DG18 -agar:     Cladosporium           ++ Heikko viite vauriosta 

MMS 7, 
huone sis. tulohalli 
ulkoseinän alaosa 
mineraalivillaeriste 

Hagem -agar:  Chaetomium           + (1) 
M2 -agar:         A.fumigatus            + (2) 
                           
 

Heikko viite vauriosta 

MMS 8, 
2.50 liikuntasali 
ulkoseinä/ikkunan alta 
mineraalivillaeriste 

- Ei viitettä vauriosta 

MMS 9, 
2.50 liikuntasali 
ulkoseinä/päätyseinä 
lasivillaeriste 

- Ei viitettä vauriosta 

MMS 10, 
2.50 liikuntasali 
ulkoseinä/ikkunaseinä 
mineraalivillaeriste 

- Ei viitettä vauriosta 

MMS 11, 
2.50 liikuntasali 
ulkoseinä/pääty 
mineraalivillaeriste 

- Ei viitettä vauriosta 

MMS 12, 
2.49 kahvila 
ulkoseinän alaosa 
mineraalivillaeriste 

THG -agar:     Streptomyces        + (4) Heikko viite vauriosta 

MMS 13, 
2.29 kirkkoherranvirasto 
ulkoseinä/ikkunan yläosa 
maali/tasoite 
 

Hagem -agar:  A.sydowii               ++++ 
                          A.ustus                   + 
DG18 -agar:     A.sydowii              +++ 
                          A.ustus                   + 
M2 -agar:         A.sydowii               ++++ 
                          A.ustus                   + 

Vahva viite vauriosta 
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MMS 14, 
2.29 kirkkoherranvirasto 
ulkoseinä/ikkunan yläosa 
lasivillaeriste 

DG18 -agar:     A.fumigatus         + (1) 
THG -agar:       Streptomyces       + (2) 
 

Heikko viite vauriosta 

MMS 15, 
2.33 taloustoimisto 
ulkoseinä/ikkunan väliosa 
kivivillaeriste 

DG18 -agar:   Cladosporium           + Ei viitettä vauriosta 

MMS 16, 
2.33 taloustoimisto 
ulkoseinä/ikkunan yläosa 
lasivillaeriste 

- Ei viitettä vauriosta 

MMS 17, 
2.33 taloustoimisto 
ulkoseinä/ikkunan alla 
nurkka 
lasivillaeriste 

THG -agar:       Streptomyces       + (1) 
 

Ei viitettä vauriosta 

MMS 18, 
2.36 porrashuone 
ulkoseinä/ikkunan alta 
lasivillaeriste 

M2 -agar:         Engyodontium     + (1) 
 

Ei viitettä vauriosta 

MMS 19, 
rakennusmestari 
ulkoseinä/ikkunan päältä 
lasivillaeriste 

Hagem -agar:  Eurotium               + (1) 
M2 -agar:         Eurotium               + (1) 
THG -agar:       Streptomyces       + (6) 
 

Heikko viite vauriosta 

MMS 20, 
3.28 vierashuone 
ulkoseinä/ikkunan päältä 
lasivillaeriste 

- Ei viitettä vauriosta 
(vertailunäyte) 

MMS 21, 
3.24 neuvotteluhuone 
ulkoseinä/ikkunan alta 
lasivillaeriste 

- Ei viitettä vauriosta 

MMS 22, 
3.24 neuvotteluhuone 
ulkoseinä 
maali/tasoite 
 
 
 
 
 

Hagem -agar:  A.ustus                  + (3) 
                          Penicillium           ++ 
DG18 -agar:     A.ustus                  + (2) 
                          Penicillium           ++ 
M2 -agar:        A.ustus                   + (1) 
                          Penicillium           ++ 
THG -agar:      Muut bakteerit    +++ 

Viittaa vaurioon 

MMS 23, 
3.16 porrashuone 
vesikattoa vasten/ 
ulkoseinän alaosa 
kivivillaeriste 

DG18 -agar:    A.fumigatus         + (1) 
THG -agar:       Streptomyces      ++ (22) 
 

Viittaa vaurioon 
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MMS 24, 
3.08 ruokailu 
ulkoseinän alaosa 
kivivillaeriste 

- Ei viitettä vauriosta 

MMS 25, 
3.10 huone 
ulkoseinän alaosa 
kivivillaeriste 

- Ei viitettä vauriosta 

MMS 27 
nuorisotoimisto 
välipohja/ulkoseinän vieri 
kivivillaeriste 

- Ei viitettä vauriosta 

MMS 28 
nuorisotoimisto 
välipohja/ulkoseinän vieri 
styrox 

- Ei viitettä vauriosta 

MMS 29 
porrashuone 
perusmuuri/lämpökatko 
Toja-levy 

DG18 -agar:     A.versicolor         + (1) 
                           
M2 -agar:        A.versicolor          + (1) 
 

Ei viitettä vauriosta 

MMS 30 
1.kerroksen aula 
ulkoseinän alaosa 
vauriopaikka 
kivivilla 

DG18 -agar:     A.niger                + (1) 
                          Mucor                  + (1) 
                          Wallemia            + (2) 
THG -agar:      Streptomyces      + (4) 
 

Heikko viite vauriosta 

(+ = niukasti, ++ = kohtalaisesti, +++ = runsaasti, ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja) 

 

Tulosten tulkinta 

Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohjeen mukaan rakennusmateriaalin mikrobinäyt-
teen toimenpiderajana voidaan pitää mikrobien poikkeuksellista pitoisuutta ja/tai kosteusvauri-
oindikaattorimikrobien esiintymistä näytteessä. 

MMS 1, 1.21 wc:n kosteusvaurioituneen ulkoseinän alaosan lämmöneristeen pienet pitoisuudet 
A. versicolor -kosteusvaurioindikaattorimikrobilajia viittaavat heikosti materiaalin mikrobivauri-
oon. 

MMS 2, 1.15 sisääntulohallin kosteusvaurioituneen väliseinän maali/tasoitenäytteestä analysoitiin 
useita kosteusvaurioindikaattorimikrobilajeja, mutta pitoisuudet olivat pieniä. Tulos viittaa hei-
kosti rakenteen mikrobivaurioon. 

MMS 3, nuorisotoimiston ulkoseinän lämmöneristenäytteestä analysoitiin useita kosteusvaurioin-
dikaattorimikrobilajeja, mutta pitoisuudet olivat pieniä. Tulos viittaa heikosti rakenteen mikrobi-
vaurioon. 

MMS 4 ja MMS 5, nuorisotilan ulkoseinän alaosan lämmöneristeestä otettujen kahden näytteen 
mikrobilajit ja pitoisuudet erosivat huomattavasti toisistaan. Näytteen MMS 4 pieni pitoisuus Eu-
rotium -kosteusvaurioindikaattorimikrobilajia viittaa vain heikosti vaurioon, mutta näytteen MMS 
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5 lajisto ja pitoisuudet viittaavat vahvasti mikrobivaurioon. Näytteestä 5 analysoitiin Aureobasi-
dium- ja A. fumigatus -kosteusvaurioindikaattorimikrobeja sekä poikkeuksellisia pitoisuuksia Cla-
dosporiumia. 

MMS 6, diakonia -huoneen ulkoseinän lämmöneristeestä otetun näytteen analyysitulos viittaa 
heikosti mikrobivaurioon. 

MMS 7, sisääntulohallin perällä sijaitsevan huoneen ulkoseinän lämmöneristeestä otetun näyt-
teen analyysitulos viittaa heikosti mikrobivaurioon. 

MMS 12, 2.49 kahvilan ulkoseinän lämmöneristeestä analysoitu pieni pitoisuus Streptomycesiä 
viittaa heikosti rakenteen mikrobivaurioon. 

MMS 13 ja MMS 14, kirkkoherranviraston näytteet otettiin ulkoseinän kosteusvaurioituneesta 
kohdasta, jossa oli näkyviä pinnoitevaurioita. Maalista/tasoitteesta otettu näyte viittaa vahvasti 
mikrobivaurioon, mutta samasta kohdasta otetun lasivillaeristeen analyysitulos viittaa vain hei-
kosti mikrobivaurioon.  

MMS 19, rakennusmestarin huoneesta kosteusvaurioituneesta kohdasta (ulkoseinältä ikkunan 
yläpuolelta) otetusta lämmöneristeestä analysoitiin pieniä pitoisuuksia kosteusvaurioindikaattori-
mikrobeja ja tulos viittaa heikosti mikrobivaurioon. 

MMS 22, 3.24 neuvotteluhuoneen kosteusvaurioituneesta kohdasta otetun maali/tasoite -näyt-
teen tulos viittaa mikrobivaurioon.  

MMS 23, 3.16 porrashuoneen seinän alaosasta otetusta lämmöneriste -näytteestä analysoitiin 
kohtalainen pitoisuus Streptomycesiä. Tulos viittaa mikrobivaurioon. 

MMS 8, MMS 9, MMS 10 ja MMS 11 näytteet olivat liikuntasalin ulkoseinärakenteiden eristeti-
loista. Näytteistä ei analysoitu mikrobivaurioon viittaavia pitoisuuksia tai mikrobilajeja. 

MMS 30 1. kerroksen aulan ulkoseinän kosteusvaurioituneen alaosan eristetilasta otetun kivivilla-
näytteen tulos viitta heikosti mikrobivaurioitumiseen. Näytteestä analysoitiin useita kosteusvauri-
oindikaattorimikrobeja, mutta pitoisuudet olivat pieniä. 

Näytteistä MMS 15, MMS 16, MMS 17, MMS 18, MMS 20, MMS 21, MMS 24 ja MMS 25, MMS 
27, MMS 28 ja MMS 29 ei analysoitu mikrobivaurioon viittavia pitoisuuksia tai mikrobilajeja. 

Rakenteista otettujen materiaalinäytteiden elinkykyisten mikrobien määrään vaikutti myös se 
seikka, että rakennuksen sisätilojen lämpötilat olivat huomattavasti normaalia käyttötilannetta 
alhaisemmat (sisälämpötila 5-7 oC) ja rakenteiden lämmöneristekerroksen lämpötila oli - 3 -  +1 
Co. Tutkimustulosten perusteella lämpötilan alentuminen vaikuttaa selvästi mikrobien kasvuun.  
Tutkimusajankohta oli talvella ja tutkimusten aikana ulkolämpötila oli ollut pitkiä jaksoja sel-
västi pakkasasteilla.  

Edellä esitetyn perusteella normaalissa käyttötilanteessa mikrobipitoisuudet sisätilojen pinta-
kerroksissa ja rakenteissa ovat huomattavasti suuremmat.  

Mikrobit ja niistä johtuvat epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan rakenteiden sisältä rakentei-
den epätiiveyskohtien kautta paine-eroista johtuvien ilmavirtausten mukana. Mikrobiperäiset si-
säilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa tiloissa oleskeleville terveysoireilua. 

Tiloissa havaittiin korjaamattomia kosteusvaurioita yläpohja-, väliseinä-  ja ulkoseinärakenteissa. 
Korjaamaton kosteusvaurio on asumisterveysasetuksen mukainen toimenpideraja. 
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6 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Maaperän kosteus rasittaa merkittävästi rakennuksen perustus, perusmuuri- ja alapohjaraken-
teita. Rasitus on kapillaarista kosteudennousua ja paineellista pohjavettä. Paineellisen pohjaveden 
kosteusrasituksen hallinta ja korjaaminen on haastavaa ja kallista.  

Ulkoseinärakenteissa oli havaittavissa kosteuden aiheuttamia pinnoitevaurioita. Kosteus pääsee 
rakenteisiin ikkunoiden kohdalta viistosateen vaikutuksesta sekä ulkoseinien alaosiin kapillaari-
sesti maaperästä. Ulkoseinärakenteissa oli havaittavissa ilmavuotokohtia, joiden kautta rakentei-
den epäpuhtauksia voi päätyä sisäilmaan. 

Tiloissa oli havaittavissa kosteusvaurioituneita materiaaleja, joista voi päätyä sisäilmaan epäpuh-
tauksia. 

Väliseinärakenteissa oli havaittavissa kosteuden aiheuttamia vaurioita. 

Yläpohjarakenteissa oli kosteuden aiheuttamia pinnoite ja mikrobivaurioita 

Mikrobimateriaalinäytteiden tulokset viittaavat siihen, että niillä pinnoilla joilla on näkyviä kos-
teusvauriojälkiä, on myös mikrobikasvustoa. Sisätilojen pinnoilla olevasta mikrobikasvustosta pää-
tyy sisäilmaan epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa tiloissa oleskeleville terveysoireilua. Osasta 
ulkoseinien eristetiloista otetuista näytteistä analysoitiin viitteitä mikrobivaurioista. Ulkoseinära-
kenteissa on epätiiveyskohtia, joiden kautta rakenteesta voi kulkeutua sisäilmaan terveysoireita 
aiheuttavia epäpuhtauksia. 

Osassa tiloja oli alakattomateriaalina peltikasetteja, joiden sisäpinnoilla oli avointa äänieristevil-
laa. Avoimista villapinnoista voi irrota ilmavirtojen vaikutuksesta sisäilmaan kuituja. 

7 Toimenpidesuositukset 

Rakennuksen peruskorjaaminen nykyvaatimuksia vastaavaksi sekä kaikkien vaurioituneiden mate-
riaalien poistaminen ja korvaaminen uusilla rakennusmateriaaleilla tulee olemaan mittava.  

Tutkimustulosten perusteella rakennuksen korjaaminen ei ole taloudellisesti järkevää. Lisäksi ra-
kennuksessa on sellaisia rakenneratkaisuja/kohtia, joita ei ole mahdollista korjata luotettavasti, 
pitkäikäisesti ja terveellisyyden/turvallisuuden kannalta katsoen luotettavasti.  

Rakennuksen kantava runkorakenne asettaa rajoituksia tulevalle käytölle. Lisäksi perustusten 
(paalutuksen) kantavuudesta ei ole käytettävissä luotettavaa tietoa.  

 

Lappeenrannassa 30.4.2018 

Sitowise Oy 

 
                            __________________________                 __________________________  

Tapani Moilanen    Johanna Tamminen    
ryhmäpäällikkö, korjausrakentaminen  asiantuntija, korjausrakentaminen   
rakennusterveysasiantuntija, rkm  insinööri (AMK) 
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