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1. TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran kaupungin aloitteesta ja se sisältyy Imatran 
vuosien 2019-2021 kaavoitusohjelmaan. Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille vuo-
den 2018 kaavoituskatsauksessa. 

Alue on ollut mukana Torkkelinkadun ympäristöä ja kerhokeskus Koskiksen aluetta koske-
vassa asemakaavan muutoksessa nro 1082 vuosina 2018-2020, mutta kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kaavan vain kerhotalo Koskiksen korttelin osalta kokouksessaan 15.6.2020 § 30 ja 
jätti kaavan muutoin hyväksymättä. 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa osoitteessa Torkkelin-
katu 1 b ja 3. Alue rajautuu pohjoisessa Helsingintiehen, idässä Imatrankoskentiehen ja ete-
lässä Torkkelinkatuun.  Likimääräinen aluerajaus on esitetty kartassa 1. Alueen pinta-ala on 
noin 0,8 ha.  

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia uudisrakentamisen mahdollisuuksia ja päi-
vittää voimassaolevat asemakaavat korttelien 90 ja 91 sekä niitä ympäröivien katu-, puisto- 
ja pysäköintialueiden osalta.  

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia uudisrakentamisen mahdollisuuksia ja päi-
vittää voimassaolevat asemakaavat korttelissa 92 ja viereisellä puistoalueella. 

2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

Vireilletulo  
Kaavoituskatsaus ja –ohjelma 2016-
2017, kaavoituskatsaus 2018 

OAS nähtävillä 18.12.2020 

Kaavaluonnos nähtävillä 1. – 30.3.2021 

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely  

Kaavaehdotus nähtävillä  

Kaupunginhallitus hyväksynyt  

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt  

Lainvoimainen  
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3. SIDOSRYHMÄNEUVOTTELUT 

Pvm Palaute 
18.2.2021 Pieniä korjauksia kaavakarttaan. 

 

4. VIRANOMAISNEUVOTTELUT JA PALAVERIT 

Kaavoitettava alue on ollut mukana Torkkelinkadun ympäristöä ja kerhokeskus Koskiksen 
aluetta koskevassa asemakaavan muutoksessa nro 1082 vuosina 2018-2020. Imatran kau-
punginvaltuusto hyväksyi kaavan vain kerhotalo Koskiksen korttelin osalta ja jätti kaavan 
muutoin hyväksymättä. 

Kaavahankkeen 1082 kaavoitusprosessin aikana on pidetty yhteensä 6 viranomaisneuvot-
telua tai -palaveria 8.8.2018-7.2.2020. 

Pvm Palaute 

23.4.2021 Etelä-Karjalan liitto: 

Torkkelinkadun asemakaavan mahdollistama uudisrakentaminen tuo li-
sää haasteita Valtionhotellin ympäristöön laadittavien muiden asemakaa-
vojen yhteensovittamisessa, valtakunnallisesti arvokkaan maiseman vaa-
limisessa ja erityisesti Valtionhotellin aseman ja sen näkyvyyden turvaa-
misessa. Uudisrakentamisella on vaikutusta myös alueen rakennusten 
historialliseen kerrostumaan. Imatrankosken ydinkeskustan alue on var-
sin suppea ja sen kehityksen toivotaan jatkuvan sekä ympäristöllisesti, 
kulttuurisesti että matkailullisesti vetovoimaisena ydinalueena. Kävelyka-
dun vetovoima, Valtionhotelli ja koskipuisto ovat keskustan omaleimaisia 
helmiä, joiden arvoa on tärkeää vaalia. Laadittavana olevista keskustan 
asemakaavoista voitaisiin järjestää arkkitehtikutsukilpailu, jonka tavoit-
teeksi voisi asettaa alueen vetovoimaisuuden edistäminen ja kulttuuriar-
voiltaan omaperäisen Imatrankosken keskustan turvaamisen myös tule-
vaisuudessa. 

KASELY: 

ELY toistaa lausunnossa sanomansa: Kuntotutkimus keskittyy rakennuk-
seen ja rakenteisiin ja rakennusosien käyttöikätarkastelu ei päde suojelu-
rakennuksiin. Esitetyt vaihtoehtoiset määräykset uudisrakentamiselle ja 
korjausrakentamiselle ovat tarpeettomia, erottelu on tarpeen ainoastaan, 
jos on jotain seikkoja, jotka nähdään tärkeinä.  

Rakennuksen arvo voi tulla myös siitä, että siihen on tehty muutoksia. 
Lähteen talolla on historiallista arvoa sen toimittua matkailun majoitus-
rakennuksen ja kohteen kerroksellisuus ja näkyvät muutokset ovat osa 
sen arvoa.  

Harkittavaksi esitetään, että rakentamisen maksimikorkeutta ohjataan 
kaavassa määräyksellä. Kaupunkikuvallisesti tämä olisi tärkeä asia, kuten 
Etelä-Karjalan liitto lausunnossaan mainitsi. 

Etelä-Karjalan museo: 

Museon kommentit ovat samat kuin lausunnossa ja aiemmin ELY:n puo-
lelta esille tuotu. Rakennukseen tehdyt muutokset eivät kerro suoraan, 
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että kohteen arvot olisivat vähentyneet, muutokset ovat osa rakennuksen 
historiaa. Kuntotutkimukseen viitaten: tekninen käyttöikä ei ole suojelu-
rakennuksen kohdalla käytettävissä oleva kriteeri. 

 

5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAATU PALAUTE 
JA VASTINEET 

Pvm Palautteen antaja ja palaute 
 

Vastine 

18.1.2020 Etelä-Karjalan Museo 
 
Lähin tunnettu muinaismuistolailla 
(295/1963) rauhoitettu kiinteä muinais-
jäännös on suunnittelualueen eteläpuo-
lella, kosken partaalla sijaitseva kallio-
hakkausalue. Kohde on Museoviraston 
muinaisjäännösrekisterissä nimellä 
Imatra Imatrankoski, muinaisjäännösre-
kisteritunnus 1000015112. Korttelin 92 ja 
puistoalueen asemakaavamuutoksella ei 
ole vaikutusta muinaisjäännöksen säily-
miseen. Museolla ei ole huomautettavaa 
suunnitelmista arkeologisen kulttuuripe-
rinnön osalta. 
 
Museo on lausunut aiheesta edellisen ker-
ran 16.1.2020 laajemman kaavamuutos-
ehdotuksen yhteydessä (asemakaavaeh-
dotus 1082). Museo on tällöin todennut, 
että kaavaehdotuksen taustaselvityksissä 
ei ollut esitetty riittäviä perusteita tuolloin 
esitetyille kaavaratkaisuille, mm. Lähteen 
talon suojelumerkinnän poistolle. Tältä 
osin tausta-aineistoa ei ole täydennetty 
nyt käsittelyssä olevassa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa. 
 
Museo toteaa, että kaavamuutosalueen 
rakennushistoriallinen ja kaupunkikuval-
linen arvo on korkea. Museo muistuttaa, 
että maankäyttö- ja rakennuslain 54 § 
mukaisesti asemakaava tulee laatia siten, 
että rakennetun ympäristön erityisiä ar-
voja ei hävitetä. 
 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavahanke on ollut mukana Torkkelinka-
dun ja kerhokeskus Koskiksen aluetta kos-
kevassa asemakaavan muutoksessa nro 
1082 vuosina 2018-2020. Imatran kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi kaavan vain kerhotalo 
Koskiksen osalta kokouksessaan 15.6.2020 
§ 30 ja jätti kaavan muutoin hyväksymättä. 

Tuolloin on laadittu kattavat taustaselvityk-
set, joihin kuuluvat Lähteen talon osalta ra-
kennushistoriaselvitys, kuntotutkimusra-
portti ja korjaustyöhankkeen kustannusar-
vio.  

Kaavaluonnos laaditaan siten, että se mah-
dollistaa myös Lähteen talon säilyttämisen. 

18.1.2021 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Osa kaavan 1111 alueesta on valtakunnal-
lisesti arvokasta maisemakokonaisuutta 
ja kulttuurimaisemaa. Puistot ovat olen-
nainen osa sitä, minkä vuoksi puistot tu-
lee säilyttää. Mikäli puistoalueille kuiten-
kin suunnitellaan rakentamista, tulee 

 

Kaavassa 1116 puistoalueille ei osoiteta 
uutta rakentamista. Inkerinaukion torialue 
osoitetaan likimain toteutuneen mukaisesti 
katuaukioksi / toriksi. 
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niistä tehdä luontoselvitys ja niiden mer-
kitys maisemassa sekä yleiselle virkistys-
käytölle tulee arvioida. 
 
Kaava-alueet rajautuvat tai ovat lähellä 
sekä valtakunnallisesti arvokasta mai-
sema-aluetta (Imatrankoski) että valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä (Imatrankosken 
kulttuuriympäristö). Piponiuksen talo 
sekä Lähteentalo on osoitettu voimassa 
olevassa Imatran yleiskaavassa suojelu-
merkinnällä 
 
Kaavahankkeet ovat jatkoa aiemmille 
hankkeille. Näiden yhteydessä on pidetty 
viranomaisneuvottelut, joissa esiin nos-
tetut asiat tulee huomioida kaavahank-
keissa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
tiedossa ei ole sellaisia uusia seikkoja, 
joiden vuoksi aloitusvaiheen viranomais-
neuvottelulle (MRL 66§) olisi tarvetta. 
 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. 
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6. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAADUT LAUSUN-
NOT 

6.1. Etelä-Karjalan museo 
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6.2 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
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7. KAAVALUONNOKSESTA SAATU PALAUTE JA VASTINEET 

Pvm Palautteen antaja ja palaute 
 

Vastine 

5.3.2021 Telia Finlad Oyj 
Suunnitelma-alueella on Telian infraa ku-
van mukaisesti. Työstä ei saa aiheutua 
sille vahinkoa, eikä sen päälle saa asentaa 
mitään. Varsinkin Imatrankoskentien 
varressa oleva reitti on erittäin tärkeä ns. 
solmukohta. Reitit tulee ottaa huomioon 
kaavaa suunniteltaessa ja sitä toteutetta-
essa. 
 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

17.3.2021 Etelä-Karjalan liitto 
Imatran Valtionhotelli on merkitty voi-
massaolevan maakuntakaavan mukaan 
valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuu-
rihistorialliseksi kohteeksi ja Imatran-
koski ja siihen liittyvä kruunupuiston alue 
ovat valtakunnallisesti arvokkaan maise-
man vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. 
 
Piponiuksen ja Lähteen talon alueille 
ulottuu seuraavat kaavamerkinnät:  
 lk – laatukäytävä  
 mv – Saimaan triangeli, matk. ja virk. 
keh. kohdealue  
 kk – kaupunki-/taajamarak. keh. kohde-
alue  
 Vk – Vuoksen rantojen keh. kohdealue  
 C – keskustatoimintojen alue 
 
Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä, että 
Valtionhotellin ja siihen liittyvän Koski-
puiston alue sekä läheinen keskustan 
ydinalue säilyvät edelleen arvokkaana ko-
konaisuutena.    
 
Mikäli Lähteen talo korvataan uudella ra-
kennuksella, on tärkeää ottaa huomioon 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Valti-
onhotellin näkyvyys eri suunnista katsot-
tuna siten, ettei uusi rakennus peitä kor-
keudellaan tai laajuudellaan tätä arvo-
kasta näkymää Imatrankosken keskustan  
parhaimpana ja arvokkaimpana elinym-
päristön ja matkailun alueena 
 

 

 

 

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä 
kaavaselostusta täydennetään maakunta-
kaavamerkintöjen osalta. 

 

 

 

 

 

 

 

KL-9-alueen käyttötarkoitusmerkinnässä 
on todettu, että uudisrakennus tulee so-
peuttaa korttelin 91 tontin 1 suojeltavaan 
rakennukseen (Piponiuksen taloon) erityi-
sesti massoittelun, julkisivun jäsentelyn, 
materiaalin, värin ja korkeuden suhteen. 

18.3.2021 Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy 
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:llä on 
sähköverkkoa kaavamuutosalueella, jolla 
voidaan todennäköisesti toteuttaa kaavan 
sähköhuolto riippuen lopullisesta raken-
nuskannasta. Mikäli sähköverkkoon pitää 

 

Merkitään tiedoksi. 

 



13 / 37 

 

tehdä muutoksia, tehdään ne kaapeliverk-
koon ja jakokaappeihin katualueella. Uu-
sia puistomuuntamoita ei tarvitse raken-
taa alueelle. 
 

23.3.2021 Kainuun ELY-keskus 
Kainuun ELY-keskus toteaa, että patotur-
vallisuus on riittävästi huomioitu kaava-
selostusluonnoksessa. 
 
Padon vahingonvaaraselvityksen 
(5.12.2012) perusteella säännöstelypadon 
sortuessa vahingonvaara-alue ei ulottuisi 
Imatrankoskentielle saakka eikä siten 
myöskään laadittavana olevalle asema-
kaava-alueelle. 
 

 

Merkitään tiedoksi. 

26.3.2021 Vanhusneuvosto 
Vanhusneuvosto puoltaa asemakaavan 
muutoksen eteenpäin viemistä. 
 

 

Merkitään tiedoksi. 

29.3.2021 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Kaavoituksessa oleva alue sijoittuu voi-
malaitos patojen vahingonvaara alueelle. 
Alue tulee suunnitella siten, että mahdol-
linen pato-onnettomuustilanne ei aiheuta 
vaaraa asukkaille tai rakennuksille. 
 
Suunnittelukohteena oleva alue kuuluu 
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ris-
kialueluokittelussa luokkaan II. Suunni-
telman mukaiset rakennuskannan muu-
tokset ja alueella vaikuttavien henkilöiden 
lukumäärän lisäys mahdollistavat sen, 
että alueen riskiluokitus mahdollisesti 
nousee vaativammalle tasolle (I-riski-
luokka). 
 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

30.3.2021 Vammaisneuvosto 
Vammaisneuvosto hyväksyy luonnosvai-
heen asemakaavan muutoksen. 
 
Vammaisneuvosto haluaa kiinnittää huo-
miota Torkkelinkadun tulevassa uudisra-
kentamisessa, että erityisryhmien asu-
mistarpeet otetaan huomioon. Asunnot 
sijoittuvat keskustaan ja ovat lähellä pal-
veluita, joten ne soveltuisivat hyvin vam-
maisille ja ikääntyneille asukkaille. Vam-
maisneuvosto esittää, että uudisrakenta-
misen edetessä Eksote otettaisiin mukaan 
keskusteluihin asuntojen tarpeesta. 
 
Liikenneympäristöjen suunnittelussa ja 
rakentamissa tulee tehdä ratkaisuja, jotka 

 

Merkitään tiedoksi 
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mahdollistavat vammaisten henkilöiden 
turvallisen liikkumisen. Näitä kohtia ovat 
katujen ja jalkakäytävien tasoerot, käytet-
tävät kiveykset ja muut materiaalit sekä 
liikennejärjestelyt teitä ylitettäessä. 
 

30.3.2021 Etelä-Karjalan Museo 
Museo muistuttaa, että vuoden 2016 kun-
toarvio (Raksystems Insinööritoimisto Oy 
24.10.2016) on suurpiirteinen ja viittaa 
toistuvasti rakennusosien tekniseen käyt-
töikään. Suojelurakennuksen kohdalla ra-
kennusosien vaihtoa koskevan päätöksen-
teon tulee kuitenkin pohjautua rakennus-
osien todelliseen kuntoon. 
 
Kuntoarviossa ja siihen pohjautuvassa 
kustannusarviossa (RakLamit Oy 
31.7.2019) ei ole huomioitu Lähteen talon 
suojeluarvoja. Lisäksi kuntoarviossa ei ole 
tutkittu rakennuksen hirsirungon kuntoa 
tai esitetty tästä arviota. Kuntoarvion 
kuva-aineistoa ei ole koottu siten, että se 
tukisi esitettyjä väittämiä esimerkiksi ul-
koverhouksen kunnosta. Kuntoarviossa 
on virheellisiä väittämiä rakennuksen his-
toriasta, kuten että rakennus olisi siirretty 
paikalleen 1950-luvun alussa. 
 
Lähteen talon arvot on osoitettu kaupun-
gin teettämässä rakennushistoriaselvityk-
sessä (Selvitystyö Ahola, 14.3.2017).  Läh-
teen talo edustaa Imatrankosken kaupun-
kikuvassa nykyään jo harvinaista 1900-
luvun alun puutalorakentamista. Kortte-
lin 92 rakennukset muodostavat vaihettu-
misvyöhykkeen Valtionhotellin puistoym-
päristön sekä Helsingintien ja sen toisella 
puolella sijaitsevan modernin keskus-
taympäristön välille. 
 
Museo on aiemmissa lausunnoissaan to-
dennut, että asemakaavamuutoksen taus-
taselvityksissä ei ole esitetty riittäviä pe-
rusteita Lähteen talon jättämiselle ilman 
suojelumääräystä. Uusia selvityksiä ei ole 
tämän jälkeen tehty, eli tilanne on mu-
seon näkökulmasta edelleen sama. Museo 
toteaa, että kaavan tulee pyrkiä Lähteen 
talon säilyttämiseen. MRL:n 54 §:ssä esi-
tettyjen asemakaavan sisältövaatimusten 
mukaan rakennettua ympäristöä tulee 
vaalia eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja 
saa hävittää. 
 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

Kuntoarviossa on todettu, että ulkoseinien 
hirsirakenteen kosteusvaurioiden laajuu-
den selvittämiseksi olisi suositeltavaa pur-
kaa ulkoverhous kokonaan. Hirsirungon 
kunnosta ei ole esitetty arviota. Rakennuk-
sen kuntoarviossa keskitytään kiinteistön 
kuntoon ja korjaustarpeisiin, eikä siinä kä-
sitellä suojeluarvoja. Lähteen talosta on 
tehty rakennushistoriaselvitys, jossa raken-
nuksen historia ja kehitysvaiheet on ku-
vattu. 

Lähteen talo on siirretty nykyiselle paikal-
leen Vuoksen itärannalta 1920-luvun lo-
pulla. Rakennuksen arvot liittyvät pitkälti 
sen asemaan Imatrankosken matkailun his-
toriassa. Nykyisellään rakennus on rapistu-
nut ja tehdyn kuntoselvityksen mukaisesti 
huonokuntoinen. Sellaista toimintaa tai toi-
mijaa ei ole löytynyt, joka pystyisi ottamaan 
vastuun rakennuksen kunnossapidosta/pe-
ruskorjauksen rahoituksesta. Tällä hetkellä 
rakennus on huonokuntoisuutensa vuoksi 
riskitekijä kaupunginosakeskuksessa. Kaa-
vasuunnitelmassa esitetty ratkaisu mahdol-
listaa myös rakennuksen säilyttämisen. 

Nykyisellään Lähteen talo rumentaa kau-
punkikuvaa. Lisäksi rakennukseen on tehty 
olennaisia muutoksia, jotka tuodaan esiin 
myös rakennushistoriaselvityksessä. Imat-
ran kaupunki katsoo, että rakennuksen kor-
vaaminen vastaavalla uudisrakennuksella 
edistää Imatran kaupungin elinvoiman kas-
vua ja Imatrankosken keskustalle asetettu-
jen kaupan/asumisen tavoitteiden toteutu-
mista. 
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Piponiuksen taloa koskevan suojelumää-
räyksen lausuntoa koskevaa osiota tulee 
täsmentää muotoon ”merkittävistä muu-
tostöistä tulee pyytää alueellisen vastuu-
museon lausunto”. 
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 
museolla ei ole huomautettavaa asema-
kaavamuutoksen luonnoksesta. 
 

Määräystä muutetaan esitettyyn muotoon.  

 

 

Merkitään tiedoksi 

31.3.2021 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Kaavamuutosta Lähteen talon ja Pi-
poniuksen talon osalta on valmisteltu 
vuodesta 2016 saakka. Jotta kaavoituksen 
kokonaisuus tulisi selkeästi kaava-aineis-
tosta ilmi, tulee kaavamuutoksen aiem-
matkin vaiheet kuvata kaavaselostuk-
sessa. 
 
Kaavaselostuksen kohdassa 3.1.1. Valta-
kunnallisesti merkittävä rakennettu kult-
tuuriympäristö on todettu, että suunnitte-
lualue rajautuu Imatrankosken valtakun-
nallisesti merkittävään rakennettuun  
kulttuuriympäristöön RKY. Selostus on 
virheellinen, sillä kaava-alueen eteläisin 
osa kuuluu RKY-aluerajaukseen. Kaava-
selostus tulee tältä osin korjata. Kaava-
kartalla tulee osoittaa valtakunnallisesti 
merkittävän kulttuuriympäristön alue 
rasteri tai viivamerkinnällä. Kaavan vai-
kutusten arvioinnissa tulee ottaa kantaa 
kaavaratkaisun vaikutuksiin RKY-alueen  
arvoihin. 
 
Kaavaluonnos ei riittävällä tavalla edistä 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden toteuttamista ja huomioonotta-
mista (MRL 24 §) 
 
Asemakaavamuutosta varten laadittu 
Lähteen talon rakennushistoriaselvitys 
täydentää kuvaa Imatrankosken matkai-
lunhistoriasta ja liittää Lähteen talon, 
alun perin Imatran hotellin, osaksi Val-
tion hotellin hallitsemaa kulttuuriympä-
ristöä. Valtion hotelli ja Lähteen ja Pi-
poniuksen rakennukset Torkkelinkadun 
varrella muodostavat rakennetun kult-
tuuriympäristön kokonaisuuden, joka on 
myös kaupunkikuvallisesti tasapainoinen 
ja eheä. Tämän kokonaisuuden säilyttä-
vällä asemakaavalla turvattaisiin parhai-
ten nyt suppeammaksi rajatun RKY-alu-
een merkityksen ja arvojen säilyminen. 

Kaavaselostuksen kohdassa 2. Tiivistelmä 
on kuvattu alueen kaavasuunnittelun aiem-
pia seuraavasti: Asemakaavan muutos on 
kuulutettu vireille 2018 kaavoituskatsauk-
sessa ja -ohjelmassa. Lähteen talon ja Pi-
poniuksen talon asemakaavamuutos on 
kuulutettu vireille 2016-2017 kaavoituskat-
sauksessa ja –ohjelmassa. Tuolloin kaava-
hanke ei edennyt luonnosvaiheeseen, vaan 
se päätettiin yhdistää kaavamuutokseen 
nro 1082, joka hyväksyttiin kerhokeskus 
Koskiksen korttelin osalta kaupunginval-
tuuston kokouksessa 15.6.202o ja jätettiin 
muilta osin hyväksymättä. Kaavahankkeen 
aiempia vaiheita on käsitelty myös selos-
tuksen kohdassa 4.1. 

 

Kaavaselostusta ja kaavakarttaa korjataan 
RKY-rajauksen ja vaikutusten arvioinnin 
osalta.  

 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. 
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Asemakaavaluonnoksen ratkaisu poik-
keaa yleiskaavasta Lähteen talon suojelu-
tavoitteen osalta. Laaditun rakennushis-
toriaselvityksen (Selvitystyö Ahola, 
14.3.2017) perusteella rakennuksella on 
erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. Sel-
vityksestä ei ilmene sellaisia seikkoja, 
joiden perusteella rakennuksen kulttuuri-
historialliset arvot olisivat vähentyneet 
yleiskaavan laatimisajankohdan jälkeen.  
Asemakaavaratkaisussa ei Lähteen talon 
osalta ole otettu riittävästi huomioon 
yleiskaavan ohjausvaikutusta (MRL 42§).   
 
Lähteen talosta laadittu rakennustekni-
nen kuntoarvio (Raksystems Insinööritoi-
misto Oy, 24.10.2016) ei ole peruste yleis-
kaavan mukaisen suojelutavoitteen si-
vuuttamiselle. Kuntoarvion lähtökohtana 
ollut rakennustekninen ikä ei sovellu suo-
jeltavaksi tarkoitetun rakennusperinnön 
kunnon ja korjaustarpeen arviointiin. 
 
Kaava-aineistosta ei selviä, mihin kaava-
selostuksen kohdassa 5.7 Asemakaava-
muutoksen suhde yleiskaavaan todettu 
arvio rakennuksen sisäilmaongelmista 
perustuu. Arvion tulee perustua selvityk-
seen, ei toteamukseen. Käytettävissä ole-
vien selvitysten perusteella Lähteen talon 
vauriot ovat paikallisia ja korjattavissa. 
Esitetyn aineiston perusteella ei voi pää-
tellä rakennuksen olevan terveydelle ja 
turvallisuudelle vaarallinen. Rakennuk-
sella on erityisiä kulttuuriarvoja. Raken-
nusta ei voi purkaa, koska purkamiselle ei 
ole osoitettu riittäviä edellytyksiä. 
 
Selostuksen ”uudisrakentamista suunni-
teltaessa on rakennusluvan yhteydessä 
esitettävä suunnitelma hulevesien hallin-
nasta.”  tulee muuttaa yhteneväiseksi kaa-
vamääräyksen kanssa: ”Rakennusluvan 
yhteydessä tulee esittää suunnitelma hu-
levesien hallinnasta”. 
 
Kaupungin tulee tarkastaa asemakaava-
muutos asemakaavalle asetetut sisältö-
vaatimukset täyttäväksi. Asiasta tulee jär-
jestää viranomaisneuvottelu. 
 
 

 

Nykyisellään rakennus on rapistunut ja teh-
dyn kuntoselvityksen mukaisesti huono-
kuntoinen. Sellaista toimintaa tai toimijaa 
ei ole löytynyt, joka pystyisi ottamaan vas-
tuun rakennuksen kunnossapidosta/perus-
korjauksen rahoituksesta. Tällä hetkellä ra-
kennus on huonokuntoisuutensa vuoksi ris-
kitekijä kaupunginosakeskuksessa. Kaava-
luonnoksessa esitetty ratkaisu mahdollistaa 
myös rakennuksen säilyttämisen. 

Nykyisellään Lähteen talo rumentaa kau-
punkikuvaa. Lisäksi rakennukseen on tehty 
olennaisia muutoksia, jotka tuodaan esiin 
myös rakennushistoriaselvityksessä. Imat-
ran kaupunki katsoo, että rakennuksen kor-
vaaminen vastaavalla uudisrakennuksella 
edistää Imatran kaupungin elinvoiman kas-
vua ja Imatrankosken keskustalle asetettu-
jen kaupan/asumisen tavoitteiden toteutu-
mista. 

Rakennuksesta laaditussa kuntotutkimus-
raportissa viitataan useaan otteeseen ra-
kennuksen eri osissa oleviin laajoihin kos-
teus- ja mikrobivaurioihin. Lähteen talon 
osalta on laadittu myös korjaustöiden kus-
tannusarvio, jonka perusteella rakennuksen 
remontointikulut nousevat niin mittaviksi, 
että se muodostaa kaupungin taloudelle 
kohtuuttoman rasitteen. 

Selostuksessa on viitattu sisäilmaongelmien 
osalta kuntotutkimukseen. Korjataan selos-
tuksen kohdassa 5.7. olevaa viittausta si-
säilmaongelmasta muotoon ”laajat kosteus- 
ja mikrobivauriot”. 

 

Selostusta muutetaan esitetyn mukaiseksi. 

 

 

 

 

Kaavahankkeesta on pidetty mainittu neu-
vottelu 23.4.2021.  

1.4.2021 Blue Lake Communications Oy  
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Blue Lake Communications Oy:llä on ase-
makaavamuutosluonnos 1116 K 92 ja 
puistoalue, alueella tietoliikennereittejä ja 
tietoliikennekaapeleita.   
  
Jos tulee kaapeleiden- ja kaapelireittien 
siirtoja, niin kaapeleiden- ja kaapelireit-
tien siirron maksaa tilaaja. 
 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

20.4.2021 Rakennusvalvontajaosto 3/2021 
§21: 
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asema-
kaavan muutosluonnosta 1116, kaupun-
ginosa 12 Imatrankoski korjauksella ton-
tin 2 kaavamääräykseen KL-9: ”Uudisra-
kennus tulee sopeuttaa korttelin 92 tontin 
2 suojeltavaan rakennukseen…”. Muute-
taan tonttinumero: ”Uudisrakennus tulee 
sopeuttaa korttelin 92 tontin 1 suojelta-
vaan rakennukseen…” 

 

Kaavamääräystä on tarkistettu. 

20.4.2021 Imatran seudun ympäristölauta-
kunta 3/2021 §31: 
Imatran seudun ympäristölautakunta 
Imatran kaupungin ympäristönsuojelu- ja 
terveydensuojeluviranomaisena antaa 
asemakaavan muutoksen 1116 kaavaluon-
noksesta seuraavan lausunnon: 
Kaavaluonnoksen mukaiselle asuin-, 
liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
eelle (AL-12) tulee lisätä asuinkäytössä 
olevien tilojen korjausrakentamisen ja pi-
han oleskelualueiden järjestelyjen osalta 
riittävät meluntorjuntamääräykset. 

 

Asemakaavamääräyksiä on tarkistettu me-
luntorjunnan osalta seuraavasti: 

Rakennusten ulkoseinien, ikkunoiden ja il-
manvaihtoaukkojen sekä muiden rakentei-
den ääneneristävyyden ympäristömelua 
vastaan on oltava vähintään 35 dBA. 
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8. KAAVALUONNOKSESTA SAADUT LAUSUNNOT 

8.1. Telia Finlad Oyj 
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8.2. Etelä-Karjalan liitto 
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8.3. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy 
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8.4. Kainuun ELY-keskus 
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8.5. Vanhusneuvosto 
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8.6. Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
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8.7. Vammaisneuvosto 
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8.8. Etelä-Karjalan Museo 
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8.9. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
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8.10. Blue Lake Communications Oy 
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8.11 Rakennusvalvontajaosto 
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8.12 Imatran seudun ympäristölautakunta 
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