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1. TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutos nro 1082 on kuulutettu vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauksen yh-
teydessä (KAKELA 8 §, 20.2.2018, Uutisvuoksi 4.3.2018). Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on asetettu nähtäville 27.8.2018. 

Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto on pidetty yleisesti nähtävillä 17.3.2019-26.4.2019. 
Esittelytilaisuus asemakaavaluonnoksesta on pidetty 21.3.2019. Esittelytilaisuudesta ja ase-
makaavaluonnosaineiston nähtävilläolosta on kuulutettu Uutisvuoksessa, Imatran kaupun-
gin internetsivuilla sekä virallisella ilmoitustaululla 14.3.2019. Palautteet kaavaluonnosai-
neistosta oli jätettävä yhteystietoineen kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 
2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi, 26.4.2019 mennessä. 

Asemakaavan jatkosuunnittelu:  

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka viedään kaupunkikehi-
tyslautakunnan hyväksyttäväksi. Kaupunkikehityslautakunta päättää kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi (MRL 65 §). Näh-
tävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan paikallisessa sanomalehdessä, vi-
rallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla. Osallinen voi tehdä ehdotuksesta 
kirjallisen muistutuksen 
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2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

2.1 Yleistä 
Kaavahanke voidaan kuuluttaa vireille kaavoitusohjelmassa tai erillisellä kuulutuksella. 
Erillisen kuulutuksen yhteydessä voidaan kuuluttaa myös osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS) nähtäville, joka laaditaan suunnittelun aluksi. Osallinen voi esittää mielipiteitä 
OAS:ista. 

Vaikutuksiltaan vähäisissä kaavahankkeissa OAS, kaavaluonnos ja selostusluonnos asete-
taan nähtäville samanaikaisesti.  

Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta (MRL 62 §) lähetetään tieto osallisille 
kirjeitse. Kaavaluonnosta esitellään pääasiassa kaavoituksen tiloissa. Kaavaluonnoksesta 
pyydetään palautetta sekä viranomaislausuntoja. Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet ja 
lausunnot liitetään kaava-asiakirjoihin. 

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka viedään kaupunkikehi-
tyslautakunnan hyväksyttäväksi. Kaupunkikehityslautakunta päättää kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamisesta. 

Kaupunkikehityslautakunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 14 tai 30 päiväksi riippuen 
kaavan merkittävyydestä (MRL 65 §). Nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka jul-
kaistaan paikallisessa sanomalehdessä, virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin inter-
netsivuilla. Osallinen voi tehdä ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. 

Ehdotusvaiheen jälkeen kaupunginhallitus päättää asemakaavan tai asemakaavan muutok-
sen hyväksymisen esittämisestä valtuustolle. MRL 52 § mukaan asemakaavan hyväksyy kau-
punginvaltuusto.  

Imatralla päätösvalta muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen osalta on 
siirretty kaupunkikehityslautakunnalle. Kaavan hyväksymispäätös tulee lainvoimaiseksi 30 
vrk:n kuluttua päätöksen julkipanosta. 

Osallinen voi valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Kaavan lainvoimaiseksi tulosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan paikallisessa sa-
nomalehdessä, virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla.  
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2.2 Aluetta koskevia suunnitelmia 
Suunnitelma Sisältö pvm 
Voimassa olevat asemakaavat   
Asemakaava nro 1053  23.10.2015 
Asemakaava nro 954  12.10.2007 
Asemakaava nro 937  1.3.2006 
Asemakaava nro 880  20.5.2002 
Asemakaava nro 621  8.5.1986 
Asemakaava nro 372  8.7.1971 
Asemakaava nro 400  7.10.1971 
Asemakaava nro 22  12.12.1955 
Imatran kaupunki, tekninen toimi, kaa-
voitus ja yleissuunnittelu 

Imatran Valtionhotellin ym-
päristö – Historiallisten kehi-
tysvaiheiden selvitys. 

9.9.2003 

HelsinkiZürich Office Oy, Ramboll Fin-
land Oy 

Imatrankosken kaupallisten 
palveluiden kehittämisoh-
jelma 2020. 

2012 

Erika Luhtanen Kruununpuiston käyttö- ja 
hoitosuunnitelma. Ammatti-
korkeakoulun opinnäytetyö. 

30.5.2014 

Ramboll Finland Oy Korttelin 138 osa (kaava 1053) 
konsultointi, meluselvitys 

6.2.2015 

Ramboll Finland Oy Korttelin 138 osa (kaava 1053) 
konsultointi, Imatra. Lii-
kenne-ennuste. 

20.2.2015 

Ramboll Finland Oy Raporttiluonnos, Liikkumis- 
ja liikenneturvallisuusselvitys 
koulujen ympäristössä, 
Imatra. 

2016 

Anna Kojo, Rakennuskonsultointi K-
suunnittelu Oy 

Imatrankosken korttelien 90-
92 ja 140 kehittämissuunni-
telma 

11.2.2018 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kerhotalo Koskis, rakennus-
historiallinen selvitys 

2018 

RakLamit Oy Kerhotalo Koskis, sisäilmatut-
kimus 

10.3.2017 

Selvitystyö Ahola Lähteen talon rakennushisto-
riaselvitys 

14.3.2017 

Raksystems Insinööritoimisto Oy Liike- ja asuinrakennuksen 
kuntoarvio, kuntoarviora-
portti, Lähteen talo 

24.10.2016 

Ramboll Finland Oy Imatrankosken pysäköintisel-
vitys 

12.12.2018 

FCG arkkitehdit Imatrankosken asemakaava, 
havainnekuvia 3 d-kaupunki-
mallista 

7.12.2018 

RakLamit Oy Korjaustyöhankkeen kustan-
nusarvio, Lähteen talo 

31.7.2019 

RakLamit Oy Korjaustyöhankkeen kustan-
nusarvio, Kerhokeskus Koskis 

31.10.2019 

FCG arkkitehdit Päivitettyjä havainnekuvia  12.11.2019 
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2.3 Kaavasuunnittelu 
Toimenpide pvm 
Kuulutus kaavan vireilletulosta (kaavoituskatsaus) Kakela  20.2.2018 
OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma) nähtävillä 27.8.-27.9.2018 
Asemakaavan luonnosvaiheen esittely 21.3.2019 
Asemakaavaluonnos nähtävillä 17.3.-26.4.2019 
Kaupunkikehityslautakunta 19.11.2019 
Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville loppuvuosi 2019 
Lausuntojen ja muistutusten käsittely, asiakirjojen täydennys alkuvuosi 2020 
KH ja KV tammikuu 2020 
Kaava lainvoimainen kevät 2020 

3. ASUKASTILAISUUDET 

Luonnosvaiheen esittelytilaisuus 
21.3.2019 klo 13.00-18.00 Imatran kaupungintalo, Virastokatu 2, 1. kerros, Talvipuu-
tarha. 

 

4. VIRANOMAISNEUVOTTELUT JA PALAVERIT 

Pvm Sisältö Toimenpiteet 

8.8.2018 Suunnittelun aloituskokous. 
Käyty läpi aikataulu ja tavoitteet 
suunnittelulle. 

Kirjattu tiedoksi. 

26.9.2018 Aloitusvaiheen viranomaisneu-
vottelu. Käyty läpi kaavan tavoit-
teet ja lähtökohdat. 

Kirjattu tiedoksi. 

30.1.2019 Kerrottu vireille tulevasta kaava-
hankkeesta. Keskusteltu viran-
omaisneuvottelun tarpeesta. 

Kirjattu tiedoksi. 

25.3.2019 Esitelty kaavan luonnosvaiheen 
aineisto. Pieniä tarkennuksia 
asiakirjoihin. 

Tarkennukset huomioitu ja li-
sätty asiakirjoihin. 

6.6.2019 Esitelty kaavan ehdotusvaiheen 
aineistoa ja tehtäviä tarkennuk-
sia. Keskusteltu lisäselvityksien 
tarpeesta koskien alueella sijait-
sevien suojelurakennusten kunto-
tarkastuksia. Kaava-aineistoa tu-
lee täydentää riittävällä selvityk-
sellä korjauskustannuksista ja –
tarpeista 

Kirjattu tiedoksi. 
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5. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA SAADUT PALAUTTEET 

Asemakaavaluonnoksen esittely 17.3.-26.4.2019 

Pvm Palautteen antaja 
 

Sisältö 

15.4.2019 Kainuun ELY-keskus Ei huomautettavaa. Tarkennus selos-
tukseen padon vahingonvaara-alueesta. 

23.4.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asemakaavan sisältövaatimusten huo-
mioiminen, rakennetun ympäristön 
vaihtoehtotarkastelut, työneuvottelun 
tarve. 

25.4.2019 Etelä-Karjalan liitto Rakennussuojelun huomioiminen ja 
vaihtoehtoisten suunnitelmien laatimi-
nen. 

25.4.2019 Museovirasto Ei huomautettavaa. 

26.4.2019 Etelä-Karjalan Museo Rakennussuojelun huomioiminen, suo-
jelumerkintöjen tarkistaminen. Kaava-
luonnos on asemakaavan tavoitteiden ja 
osin yleiskaavan vastainen. 

25.4.2019 Rakennusvalvontajaosto Ei huomautettavaa 

25.4.2019 Imatran seudun ympäristölautakunta Kaava-alueella on maaperän pilaantu-
neisuuden osalta riskikohteeksi luoki-
teltu alue. Mikäli kaivamisen aikana ha-
vaitaan pilaantunutta maata, tulee siitä 
ilmoittaa pelastus- ja ympäristöviran-
omaiselle. Tilaa tulee varata riittävästi 
myös kevyen liikenteen tarpeisiin. 

26.4.2019 Vammaisneuvosto Vammaisneuvosto ei ota kantaa kaava-
luonnokseen tässä vaiheessa. 

26.4.2019 Vanhusneuvosto Riittävät pysäköintipaikat torin lähei-
syydessä tulee huomioida. 

 Nuorisovaltuusto Nuorison käyttötilojen huomioiminen. 

26.4.2019 Blue Lake Communications Oy Asemakaavan muutosalueella sijaitsee 
tietoliikennereittejä ja kaapeleita. 

5.4.2019 Telia Finland Oyj Suunnitelma-alueella sijaitsee Telian 
infraa. 

2.4.2019 Imatran Taksi Oy Taksiaseman uusi sijainti. 

18.4.2019 Imatran kaupunkikeskusta ry, Imitsi Kaupallisen vetovoiman huomioiminen, 
palveluiden sijoittuminen. 
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25.4.2019 Asukaspalaute Vastustan ns. Koskiksen ja Lähteen talo-
jen purkua. 

26.4.2019 Asukaspalaute Kaavasuunnittelun lähtökohtana ei voi 
olla purkaminen. 

26.4.2019 Asukaspalaute Suunniteltu rakennuskorkeus varjostaa 
Einonkatu 6:n asuntoja. 

26.4.2019 Asukaspalaute Rakentamisen massiivisuus tekee näky-
mästä tukkoisen. Onko isojen talojen ra-
kentaminen tarpeen väkiluvun pienen-
tyessä. 

26.4.2019 Asukaspalaute On pyrittävä väljempään ja vihreäm-
pään. Koskiksen korttelin rakennusoi-
keus on suunnilleen puolitettava. 

26.4.2019 Asukaspalaute Rakennusten mittakaava ja kerroskor-
keus vähemmän massiivisiksi. Onko 
Koskiksen rakennuksen purkaminen 
välttämätöntä? 

 

6.1. Luonnosvaiheessa saapuneet lausunnot ja palautteet 
 

Asemakaavaluonnoksesta saatiin alla olevat lausunnot 

Lausunnot 

Viranomaiset: 

15.4.2019, Kainuun ELY-keskus (patoturvallisuus): 
 
Asemakaavan selostusluonnoksessa, kohdassa 2.1.13 Patoturvallisuus, on kerrottu patotur-
vallisuudesta ja todettu mm., että alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida 
Imatrankosken voimalaitospadon vahingonvaara ja suunnitella tulevat rakenteet mahdolli-
suuksien mukaan siten, että niille ei aiheutuisi vahinkoa mahdollisessa pato-onnettomuus-
tilanteessa. Kainuun ELY-keskus toteaa, että patoturvallisuus on riittävästi huomioitu kaa-
vaselostusluonnoksessa. 
 
Padon vahingonvaaraselvityksen (5.12.2012) perusteella säännöstelypadon vieressä sijait-
sevan maapadon murtumisen seurauksena vesi virtaisi tulvauomaan pian säännöstelypadon 
jälkeen. Vahingonvaara-alue ei kyseisessä murtumatilanteessa ulottuisi Imatrankosken-
tielle saakka. Kaavaselostuksessa (2.1.13 Patoturvallisuus) on esitetty patomurtuman vahin-
gonvaara-alue, joka on saatu Tulvakeskuksen karttapalvelusta. Kainuun ELY-keskus muis-
tuttaa, että kartassa esitetty vahingonvaara-alue edustaa vain tietyn patomurtumakohdan 
aiheuttamaa vahingonvaara-aluetta eikä koko padon vahingonvaara-aluetta. 
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Kaavanlaatijan vastine: 
 
Tarkennetaan selostusta vahingonvaara-alueen osalta. 
 
 
23.4.2019, Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 
 
Asemakaavamuutosta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niiden toteutu-
minen on kuvattu kaavaselostuksessa asianmukaisesti. 
 
ELY-keskus kiinnittää kuitenkin huomiota valtakunnallisesti merkittävän Imatrankosken 
rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) kuvaukseen, jossa todetaan, että Imatrankos-
ken ympärille varhain muodostunut matkailu ja Vuoksen varrelle keskittynyt teollisuus 
asuma-alueineen ovat jättäneet jälkensä Imatrankosken alueen kulttuurimaisemaan. 
 
Asemakaavamuutosta varten laadittu Lähteen talon rakennushistoriaselvitys täydentää ku-
vaa Imatrankosken matkailunhistoriasta ja liittää Lähteen talon, alun perin Imatran hotel-
lin, osaksi Valtion hotellin hallitsemaa kulttuuriympäristöä. Valtion hotelli ja Lähteen ja Pi-
poniuksen rakennukset Torkkelinkadun varrella muodostavat rakennetun kulttuuriympä-
ristön kokonaisuuden, joka on myös kaupunkikuvallisesti tasapainoinen ja eheä. Tämän ko-
konaisuuden säilyttävällä asemakaavalla turvattaisiin parhaiten nyt suppeammaksi rajatun 
RKY-alueen merkityksen ja arvojen säilyminen. 
 
Asemakaavan sisältövaatimusten toteutuminen 
 
Yleiskaavan toteutuminen 
 
Maankäyttöratkaisuiltaan asemakaavamuutos on pääosin yleiskaavan mukainen. Asema-
kaavaluonnoksen ratkaisu poikkeaa yleiskaavasta Lähteen talon suojelutavoitteen osalta. 
Laaditun rakennushistoriaselvityksen (Selvitystyö Ahola, 14.3.2017) perusteella rakennuk-
sella on erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. Selvityksestä ei ilmene sellaisia seikkoja, joi-
den perusteella rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot olisivat vähentyneet yleiskaavan 
laatimisajankohdan jälkeen. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan asemakaavoitusta oh-
jaava Imatran yleiskaava 2040 on nyt suunniteltavalla alueella sisällöltään edelleen ajanta-
sainen. 
 
Lähteen talosta laadittu rakennustekninen kuntoarvio (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 
24.10.2016) ei ole peruste yleiskaavan mukaisen suojelutavoitteen sivuuttamiselle. Kunto-
arvion lähtökohtana ollut rakennustekninen ikä soveltuu huonosti suojeltavaksi tarkoitetun 
rakennusperinnön kunnon ja korjaustarpeen arviointiin. Korjaus- ja muutostyössä tulee ot-
taa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus 
aiottuun käyttöön (MRL 117 §). Lähtökohtana tulee uudisrakentamisen normien sijaan olla 
säilyttävä korjaus ja rakennusajankohdan rakennustapa. Rakentamismääräyskokoelman 
määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutos-
työssä määräyksiä voidaan soveltaa siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä raken-
nuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät (ellei määräyksissä ole 
nimenomaisesti määrätty toisin). 
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Käytettävissä olevien selvitysten perusteella Lähteen rakennuksen vauriot ovat paikallisia ja 
korjattavissa. 
 
Esitetty kaavaratkaisu vaikeuttaa yleiskaavan toteuttamista Lähteen talon suojelun osalta, 
eikä näiltä osin täytä asemakaavan sisältövaatimuksia. 
 
Rakennetun ympäristön vaaliminen 
 
Asemakaavan sisältövaatimukset kieltävät rakennetun ympäristön erityisten arvojen hävit-
tämisen. Asemakaavamuutoksen luonnoksessa suojellaan Piponiuksen talo ja Inkerinau-
kion funkkis-kioski, joiden osalta rakennetun ympäristön vaalimisen edellytys täyttyy hyvin. 
 
Selvitysten perusteella sekä Lähteen talolla että Kerhokeskus Koskiksella (Rakennushistori-
allinen selvitys, Kerhotalo Koskis, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018) on erityisiä kult-
tuurihistoriallisia arvoja. Kerhokeskus Koskis on suojeltu (sr-2) yleiskaavan valmistumisen 
jälkeen laaditussa asemakaavassa (hyv. 2007). Nyt laadittavan asemakaavamuutoksen se-
lostuksessa todetaan purkamisen perusteluksi sisäilmaongelma. Asiakirjoista ei ilmene mil-
laisesta sisäilmaongelmasta on kyse, tai mitä se edellyttää, että rakennus olisi 
käyttökelpoinen. 
 
Käytettävissä olevan tiedon perusteella asemakaavan sisältövaatimus rakennetun ympäris-
tön vaalimisesta ei täyty. Suojelurakennuksen kyseessä ollessa, tulee suunnittelun lähtökoh-
tana olla suojeluarvon säilyttäminen. 
 
Mikäli asemakaavalla mahdollistetaan olemassa olevan rakennuskannan purkaminen, tulee 
asemakaavaa laadittaessa ottaa huomioon myös MRL 139 § mukaisten purkamisen edelly-
tysten täyttyminen. 
 
Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, palvelujen alueellinen saatavuus ja 
liikenteen järjestäminen 
 
Asemakaavamuutoksen alue tukeutuu Imatrankosken keskustan julkisiin ja kaupallisiin 
palveluihin ja liikenneverkkoon. Palveluiden ja asumisen mahdollisuuksien lisääminen kes-
kusta-alueella on MRL:n tavoitteen mukaista yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 
 
Alueelle ei sijoitu ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. Keskustan liikenteen äänet on 
otettu huomioon ja asemakaavassa on annettu määräyksiä liikennemelulta suojautumiseksi. 
Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset ja liikenneturvallisuus paranevat asemakaavamuutoksen 
myötä. 
 
Asemakaavamääräykset 
 
Kaavaselostukseen esitetään määräysten kohtuullisuuden arvioimiseksi lisättäväksi mai-
ninta siitä, perustuvatko kaavan suojelumääräykset (sr) MRL 57 § 2. vai 3. momenttiin. 
 
Yhteenveto 
 
Alueen kehittämiseksi on laadittu vaihtoehtoisia suunnitelmia, joista kaikki vaihtoehdot 
mahdollistavat keskusta-alueen täydennysrakentamista. Keskustan ominaispiirteiden nyt 
esitettyä kattavampi säilyttäminen osana täydentyvää rakennetta on vaihtoehtotarkastelu-
jen perusteella hyvinkin mahdollista. 
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Lähteen talon ja Kerhokeskus Koskiksen osalta kaavaratkaisua tulee harkita uudelleen, jotta 
sekä kaupungin oma tavoite kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottamisesta, että 
MRL 54 § mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset toteutuvat tarkoituksenmukaisella ta-
valla. Voimassa olevien kaavojen suojelumerkintöjen purkaminen ei käytettävissä olevan ai-
neiston valossa ole perusteltua. 
 
ELY-keskus ehdottaa pidettäväksi työneuvottelun ennen kaavaehdotuksen nähtäville aset-
tamista. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 
 
Asemakaavan sisältövaatimusten toteutuminen 
 
Yleiskaavan toteutuminen 
 
Imatralla on aloitettu yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavan laatiminen ja vireille tulo on 
kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 2016-2017. OAS on asetettu nähtäville hel-
mikuussa 2018. Nykyistä yleiskaavaa voidaan pitää vanhentuneena MRL 42 § 4. momen-
tin tarkoittamalla tavalla. Asemakaavan ratkaisut huomioidaan yleiskaavatyössä. Lau-
sunnossa mainittu Imatran yleiskaava 2040 tarkoittaa parhaillaan vireillä olevaa yleis-
kaavaa, alueella on voimassa 19.4.2004 hyväksytty Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 
2020”. Suojelumerkintöjä lukuun ottamatta asemakaavaluonnos on yleiskaavan mukai-
nen. 
 
Rakennetun ympäristön vaaliminen 
 
Voimassaolevassa asemakaavassa korttelin 92 osalta määrätään, että ”alueella oleva 
vanha rakennus on säilytettävä ulkoasultaan entisellään ja saadaan siihen sijoittaa enin-
tään 4 asuntoa”. Varsinaista sr-merkintää ei ole osoitettu alueen kummallekaan raken-
nukselle. Asemakaavaluonnoksessa suojelumerkintä on kohdennettu Piponiuksen taloon, 
jossa säilyttämisen edellytykset ovat merkittävästi paremmat kuin Lähteen talossa. 
 
Lähteen talo on siirretty nykyiselle paikalleen Vuoksen itärannalta 1920-luvun lopulla. 
Rakennuksen arvot liittyvät pitkälti sen asemaan Imatrankosken matkailun historiassa. 
Nykyisellään rakennus on rapistunut ja tehdyn kuntoselvityksen mukaisesti huonokuntoi-
nen. Sellaista toimintaa tai toimijaa ei ole löytynyt, joka pystyisi ottamaan vastuun ra-
kennuksen kunnossapidosta. Tällä hetkellä rakennus on huonokuntoisuutensa vuoksi ris-
kitekijä kaupunginosakeskuksessa. Kaavassa mahdollistetaan rakennuksen rekonst-
ruointi omalle paikalleen. 
 
Kerhokeskus Koskiksen osalta Imatran kaupunki on todennut rakennuksen vaativan niin 
mittavia korjaustoimenpiteitä, että sen voidaan katsoa olevan kohtuutonta omistaja-
osapuolta kohtaan. Selostuksen liitteinä on Koskiksen osalta rakennuksesta laadittu sisäil-
matutkimus (RakLamit Oy, 10.3.2017) ja Lähteen talon osalta kuntotutkimusraportti 
(RakSystems Insinööritoimisto Oy, 24.10.2016). Selostukseen on referoitu laadittuja selvi-
tyksiä kohtaan 4.4.1 Vaikutuksen rakennettuun ympäristöön ja kulttuurihistoriaan. Ai-
neistoa on luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen täydennetty Lähteen talon ja kerhokes-
kus Koskiksen osalta myös korjaustyöhankkeen kustannusarvioilla, jotka on laadittu ke-
sän ja syksyn aikana 2019.  
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Asemakaavakarttaan on tehty tarkennuksia Koskiksen alueen rakennusalan suhteen niin, 
että nykyisen Koskiksen rakennuksen säilyttäminen on mahdollista. 
 
Asemakaavamääräykset 
 
Kaavaselostukseen lisätään ehdotettu maininta. Kaavan suojelumääräykset perustuvat 
MRL 57§ 2. momenttiin. 
 
Yhteenveto 
 
Pidettäväksi ehdotettu työneuvottelu on pidetty 6.6.2019. Kaava-aineistoa on täydennetty 
ehdotusvaiheeseen korjaushankkeen kustannusarvioilla Kerhotalo Koskiksen ja Lähteen 
talon osalta. 
 
 
25.4.2019 Etelä-Karjalan liitto: 
 
Suunnittelualue on voimassaolevassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa keskustatoiminto-
jen aluetta (C). Imatrankosken koskiuoma lähiympäristöineen on osoitettu maakuntakaa-
vassa valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi ma/kv-merkinnällä sekä valta-
kunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi (ma/mv). Alueella sijaitsee kulttuurihistori-
allisesti arvokas Imatran Valtionhotelli. Maakuntakaavaan on merkitty Imatrankosken kes-
kustan maakunnallisesti merkittävät funkisrakennukset kävelykadun varrella. Asemakaava-
alue liittyy tähän arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan. Etelä-
Karjalan liitto pitää tärkeänä, että asemakaavatyössä on vahvasti esillä suunniteltavan alu-
een keskeinen kaupunkikuvallinen sekä matkailullinen merkitys. 
 
Kaavaselostuksessa todetaan, että Imatran kaupungin hallinnassa on useita tyhjillään olevia 
rakennuksia, joista osa on huonokuntoisia. Varsinkin keskusta-alueen Lähteen talo ja Ker-
hokeskus, jotka aiotaan purkaa. Etelä-Karjalan liitto toteaa, että kaavaselostuksen ja kaavan 
liitteiden pohjalta tarvitaan lisäselvityksiä ja vaihtoehtoisia suunnitelmia parhaimman lop-
putuloksen saavuttamiseksi.  
   
Kerhokeskus Koskis 
Kerhokeskus Koskis on huonokuntoinen ja rakennus halutaan purkaa ja korvata uudella ra-
kentamisella. Tehdyssä kerhokeskus Koskiksen sisäilmatutkimuksessa todettiin laajoja kos-
teusvaurioita erityisesti ullakkotiloissa, jossa puutteellisen tuuletuksen vuoksi vesikatteen 
aluslaudat ovat vaurioituneet. Selostuksessa ei tule esille millä toimenpiteillä rakennus olisi 
käyttökelpoinen. Kaupunki haluaa purkaa Kerhokeskus Koskiksen ja kehittää aluetta kes-
kusta- asumisen ja palveluiden alueena. 
 
Etelä-Karjalan liitto toteaa, että Kerhokeskus Koskiksen purkamisella on vaikutuksia kau-
punkikuvaan siten, että purkamisella menetetään alueen historiallista kaupunkikuvallista 
kerrostumaa ja monimuotoisuutta sekä kaupunkiympäristön omaleimaisuutta. Useissa 
Suomen kaupungeissa on purettu kaupungille tärkeitä kaupungin historiaan liittyviä raken-
nuksia ja tuloksena on saatu ympäristöä, joka ei eroa muista kaupungeista juurikaan. Tämä 
tulisi muistaa kaupunkikeskustan miellyttävyyden ja matkailunkin kannalta.  Kulttuuriym-
päristön kerroksellisuus tuo kaupunkiin houkuttelevuutta. Todettakoon että käytettävissä 
olevan tiedon perusteella asemakaavan sisältövaatimus rakennetun ympäristön vaalimi-
sesta ei täyty. Suojelurakennuksen kyseessä ollessa, tulee suunnittelun lähtökohtana olla 
suojeluarvon säilyttäminen. 
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Purkamispäätöksen vastapainoksi on tärkeää laatia vaihtoehtoisia suunnitelmia ensisijai-
sesti Kerhokeskus Koskiksen säilyttämiseksi ja vasta toissijaisesti sen korvaamiseksi uudella 
rakentamisella. Tulee tutkia mahdollisuutta rakennuksen kattorakenteiden korjaamiseksi. 
On tärkeää selvittää, miten ja millä kustannuksilla ullakkotilat ja kattorakenteet voidaan 
uusia. Tälle rakennukselle olisi selvää sosiaalista tarvetta. Se soveltuisi erityisesti esim. työ-
tiloiksi nuorten taide -ja kulttuuriyrittäjyyden edistämiseksi ja sekä tarvittaville näyttelyti-
loille. Rakennus voisi toimia myös Geoparkin infotilana.  Rakennuksen käytön kehittäminen 
ja toiminnallisuuden parantaminen tukisi Imatrankosken matkailukulttuuria. Imatran-
koski-Valtionhotelli ja sen ympäristö, torialue ravintoloineen, Imatrankosken kävelykatu ja 
sen funkisrakennukset, Koskiksen taidehautomo ja uusi Teatterirakennus loisivat yhdessä 
Imatran matkailua tukevan kulttuurisen kokonaisuuden.   
 
Kerhokeskus Koskiksen alueen jatkosuunnittelussa olisi tärkeää tehdä uuden rakentamisen 
osalta vaihtoehtoisia suunnitelmia. Hyvänä esimerkkinä vanhan rakennuksen korvaami-
sesta uudella on Viipurissa uudelleen rakennettu ravintola Espilä, joka ulkomuodoltaan 
muistuttaa vanhaa Espilä-rakennusta mutta sisätilat ovat uudenlaiset. Tämän tyyppinen 
ratkaisu kerhokeskus Koskiksen alueella olisi varsin lähellä suojeluarvon vaalimisen tavoi-
tetta.   
 
Tämän edellä olevan säilyttämisen ja uudistamisen arvioinnin jälkeen on helpompi päästä 
parhaimpaan kaupunkiympäristön lopputulokseen.   
   
Lähteen talo 
 
Lähteen talon kuntotutkimusraportin mukaan rakennus on huonokuntoinen ja sen korjaa-
minen vaatii laajoja korjaustoimenpiteitä, eikä sen kunnostaminen hyötykäyttöön ole talou-
dellisesta näkökulmasta perusteltua. Tämän rakennuksen sijainti hyvin keskeisellä paikalla 
Imatran keskustassa saattaa aiheuttaa vakavan tapaturmavaaran rakennukseen luvatta tun-
keutujille ja mahdollisen tulipalon seurauksena. Selostuksessa todetaan, että Lähteen talon 
paikalle sopisi esimerkiksi matkailua palvelevia toimintoja sekä torin huoltotilat.  
 
Mikäli asemakaavalla mahdollistetaan olemassa olevan rakennuskannan purkaminen, tulee 
asemakaavaa laadittaessa ottaa huomioon myös MRL 139 § mukaisten purkamisen edelly-
tysten täyttyminen. Lähteen talon osalta selostuksessa todetaan, että Lähteen taloa korvaava 
uudisrakennus tulee sopeuttaa korttelin 92 tontin 2 suojeltavaan rakennukseen erityisesti 
massoittelun, julkisivun jäsentelyn, materiaalin, värin ja korkeuden suhteen. Lisäksi kaavan 
yleisissä määräyksissä on edellytetty rakennuksien sopeuttamista lähellä oleviin rakennuk-
siin ja niiden miljööseen.  
  
Mikäli tätä edellä mainittua suunnittelumääräystä toteutetaan ja uusi rakennus toteutetaan 
ympäristöä kunnioittavalla tavalla, lopputulos voi olla onnistunut alueen suojeluarvon säi-
lyttämisen suhteen.   
 
Etelä-Karjalan liitto pitää erittäin tärkeänä, että edellä mainittuja toteuttamisen vaihtoeh-
toja tuodaan esille kaavan jatkosuunnittelussa. 
 
Edellä mainitun lisäksi Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä, että keskustan taksipalvelut saa-
daan paremmin toimivaksi sekä asukkaille että matkailijoille. Suunnittelualueelle sijoittu-
van taksiaseman kehittäminen olisi tässä yhteydessä tarpeellista.  
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Etelä-Karjalan liitolla ei ole muuta lausuttavaa kaavaluonnokseen.  
 
Kaavanlaatijan vastine: 
 
Vaihtoehtoja alueen kehittämiseksi on tutkittu erillisessä kehittämissuunnitelmassa. Alu-
eelle on teetetty Anna Kojon laatima Imatrankosken korttelien 90-92 ja 140 kehittämis-
suunnitelma (2018), jossa tutkittiin yleissuunnitelmatasolla kaksi vaihtoehtoa korttelialu-
eiden kehittämiseksi. Ensimmäinen vaihtoehto oli säilyttävä, jossa kaikki olemassa olevat 
rakennukset säilytettiin. Toisessa vaihtoehdossa on tutkittu, mitä mahdollisuuksia au-
keaa, jos kaikki nykyiset rakennukset puretaan Piponiuksen taloa lukuun ottamatta. Mo-
lemmista vaihtoehdoista tehtiin lisäksi ”versio b”, joissa tutkittiin mm. lisärakentamisen 
sijoittumista ja volyymia eri tavalla korttelissa 140, tielinjauksia sekä taksiaseman sijoit-
telua.  
 
Imatrankosken kaupunkirakennetta ja sen kehittämistä on lisäksi tutkittu Imatrankosken 
kaupallisten palveluiden kehittämisohjelmassa v.2020 (Ramboll Finland Oy / HelsinkiZü-
rich Office Oy, 2012).  
 
Imatran kaupunki on vaihtoehtotarkastelujen jälkeen päätynyt vaihtoehtoon, jossa alu-
eelle osoitetaan täydennysrakentamista ja mahdollistetaan suojeltujen kerhokeskus Kos-
kiksen ja Lähteen talojen purkaminen. Suojelumerkinnällä säilytettäviksi on osoitettu Pi-
poniuksen talo ja Inkerinaukion laidalla sijaitseva funkkiskioski. Koskiksen ja Lähteen ta-
lon suojeluarvoja on tutkittu laadituissa rakennushistoriallisissa selvityksissä. Tehtyjen 
selvityksien mukaan suojelun kriteerit täyttyisivät ainakin kerhokeskus Koskiksen osalta, 
mutta rakennuksen vauriot on arvioitu Mitra Imatran rakennuttaja Oy:n toimesta niin 
laajoiksi, että rakennus on katsottu parhaaksi korvata uudella. Asemakaavaluonnoksessa 
rakennusala on merkitty Koskiksen koordinaatistoon ja yleismääräyksillä on pyritty sii-
hen, että uudisrakennus sopeutuu kaupunkirakenteeseen ja olemassa olevaan rakennet-
tuun ympäristöön. 
 
Kaavakarttaan on korttelin 140 osalta tarkistettu rakennusalan rajoja niin, että ne mah-
dollistavat Koskiksen säilyttämisen. Kaava-aineistoa on täydennetty korjaustyöhankkeen 
kustannusarvioilla Lähteen talon ja kerhokeskus Koskiksen rakennuksien osalta. 
 
25.4.2019 Museovirasto: 
 
Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä mui-
naisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta ei tarvita lisäselvityksiä. Museovirastolla ei ole tarvetta seurata kaavahankkeen 
etenemistä. 
 
Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaan rakennetun ym-
päristön osalta lausunnonantaja on Etelä-Karjalan museo. 
 
26.4.2019, Etelä-Karjalan museo: 
 
lmatran kaupunki on pyytänyt Etelä-Karjalan museon lausuntoa otsikon asemakaavamuu-
tosluonnoksesta. Museo on osallinen hankkeessa rakennetun kulttuuriympäristön suojelun 
osalta. Asemakaavan muutos koskee lmatrankosken keskustan kortteleita 90-92, osaa kort-
telia 140 sekä katu-, pysäköinti-, liikenne-, puisto- ja virkistysaluetta. 
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Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia uudisrakentamisen mahdollisuuksia ja päivit-
tää voimassa olevat asemakaavat. Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan uudisrakentami-
sen sovittamista historiallisesti kerrostuneeseen kaupunkirakenteeseen. 
 
lmatrankoski on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ja alue Kruununpuistoineen 
on yksi kansallismaisemistamme. lmatrankosken valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriymparistö rajautuu kaava-alueella sijaitsevaan Torkkelinkatuun. 
 
lmatrankosken ympärille muodostunut teollisuus asuma-alueineen sekä matkailu ovat jät-
täneet jälkensä alueen kulttuurimaisemaan. Matkailuun liittyvät vanhimmat rakennukset 
ovat hävinneet, mutta matkailijoita palvelee edelleen vuonna 1903 valmistunut Usko Ny-
strömin suunnittelema kansallisromanttinen lmatran Valtiohotelli. 
 
Suunnittelualueelle sijoittuu paljolti kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. 
lnkerinaukion länsipäädyssä sijaitseva funkkiskioski sekä korttelissa 140 sijaitseva entinen 
leipomo, eli kerhokeskus Koskis ovat voimassa olevassa asemakaavassa suojeltuja raken-
nuksia. 
 
Voimassa olevassa yleiskaavassa suojelumerkinnällä on osoitettu Piponiuksen talo ja Läh-
teen talo. Kaavaluonnoksessa suojelurakennukset on huomioitu vain osittain. Luonnok-
sessa on suojelumerkinnät osoitettu funkkiskioskille merkinnällä sr 6 (Suojeltava rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa ja sen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.) 
sekä Piponiuksen talolle merkinnällä sr-11 (Rakennusala, suojeltava rakennus. Rakennusta 
ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, 
että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas, tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä 
luonne säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaa-
via materiaaleja ja värisävyjä. Merkittävistä muutostöistä tulee pyytää museoviranomai-
sen lausunto.) 
 
Etelä-Karjalan museo katsoo, että näiden kahden rakennuksen osalta suojelumääräykset 
ovat riittävät, vastaavat kaavan tavoitteita ja ovat linjassa kohteiden sisältämien kulttuuri-
historiallisten arvojen sekä yleiskaavan kanssa. 
 
Museo huomauttaa, että Lähteen talon suojelumerkinnän poistaminen on vastoin yleiskaa-
vaa. Lähteen talosta on teetetty rakennushistoriallinen selvitys vuonna 2017 (Lähteen talon 
rakennushistoriaselvitys, Selvitystyö Ahola, 14.3.2017). Selvityksessä on osoitettu selkeät 
perustelut rakennuksen kulttuurihistoriallisista arvoista. Selvityksestä ei käy ilmi seikkoja, 
joiden perusteella rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot olisivat heikentyneet yleiskaa-
van laatimisen jälkeen. 
 
Lähteen talosta on laadittu rakennustekninen kuntoarvio (2016 Raksystems Oy), jossa to-
detaan rakennuksessa olevan laajoja vaurioita ja käyttö-osat teknisen elinkaarensa loppu-
päässä. Koska kyseessä on hirsirakennus, jossa rakenneosat ovat vaihdettavissa ja korjatta-
vissa, kantavat ja runkorakenteet sekä perustukset pääsääntöisesti ehjiä, kattorakenne kun-
nossa kondenssiveden tiivistymisestä ja aiheuttamista paikallisista vaurioista huolimatta, ei 
museo näe mitään perusteita purkamiselle. Peruskorjaus ei ole peruste purkukuntoisuu-
delle. 
 
Yleiskaavassa suojelluksi rakennukseksi merkitty kerhokeskus Koskiksen suojelumerkintä 
on luonnoksessa poistettu. Museo toteaa, että ensisijaisesti tulee selvittää ja osoittaa vaih-
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toehto rakennuksen korjaamiselle purkamisen sijasta. Rakennuksesta on laadittu rakennus-
historiallinen selvitys vuonna 2018 (Kerhotalo Koskis, rakennushistoriallinen selvitys, FCG 
suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018) ja sisäilmaraportti (Raklamit Oy, 2017). 
 
Kaava-aineistossa perustellaan suojelumerkintöjen poistamista Lähteen talon ja kerhotalo 
Koskiksen huonokuntoisuudella, minkä vuoksi rakennukset halutaan purkaa ja korvata uu-
silla. Museo katsoo, että rakennusten suojelumerkintöjen poistamisille ei ole riittäviä perus-
teluja. Lisaksi ei ole esitetty vaihtoehtoa, jossa kaikki neljä kulttuurihistoriallisesti arvokasta 
rakennusta säilytetään. Lähtökohtana tulee uudisrakentamisen sijasta olla säilyttävä kor-
jausrakentaminen. 
 
Asemakaavan tavoitteisiin on kirjattu: "Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityistä 
huomiota tulee kiinnittää maisema- ja kulttuuriarvojen sekä rakennushistoriallisten omi-
naispiirteiden säilyttämiseen ja vapaa-ajan palvelujen sekä virkistysarvojen turvaamiseen." 
 
Etelä-Karjalan museo toteaa, että edellä mainittujen seikkojen lisäksi kaavaluonnos on ase-
makaavan tavoitteiden sekä osin yleiskaavan vastainen. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 
 
Imatralla on aloitettu yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavan laatiminen ja vireille tulo on 
kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 2016-2017. OAS on asetettu nähtäville hel-
mikuussa 2018. Nykyistä yleiskaavaa voidaan pitää vanhentuneena MRL 42 § 4. momen-
tin tarkoittamalla tavalla. Asemakaavan ratkaisut huomioidaan yleiskaavatyössä. Suoje-
lumerkintöjä lukuun ottamatta asemakaavaluonnos on voimassaolevan yleiskaavan mu-
kainen. 
 
Vaihtoehtoja alueen kehittämiseksi on tutkittu erillisessä kehittämissuunnitelmassa. Alu-
eelle on teetetty Anna Kojon laatima Imatrankosken korttelien 90-92 ja 140 kehittämis-
suunnitelma (2018), jossa tutkittiin yleissuunnitelmatasolla kaksi vaihtoehtoa kortteli-
alueiden kehittämiseksi. Ensimmäinen vaihtoehto oli säilyttävä, jossa kaikki olemassa ole-
vat rakennukset säilytettiin. Toisessa vaihtoehdossa on tutkittu, mitä mahdollisuuksia au-
keaa, jos kaikki nykyiset rakennukset puretaan Piponiuksen taloa lukuun ottamatta. Mo-
lemmista vaihtoehdoista tehtiin lisäksi ”versio b”, joissa tutkittiin mm. lisärakentamisen 
sijoittumista ja volyymia eri tavalla korttelissa 140, tielinjauksia sekä taksiaseman sijoit-
telua. 
 
Imatran kaupunki on vaihtoehtotarkastelujen jälkeen päätynyt vaihtoehtoon, jossa alu-
eelle osoitetaan täydennysrakentamista ja mahdollistetaan suojeltujen kerhokeskus Kos-
kiksen ja Lähteen talojen purkaminen. Suojelumerkinnällä säilytettäviksi on osoitettu Pi-
poniuksen talo ja Inkerinaukion laidalla sijaitseva funkkiskioski. Koskiksen ja Lähteen ta-
lon suojeluarvoja on tutkittu laadituissa rakennushistoriallisissa selvityksissä. Tehty-jen 
selvityksien mukaan suojelun kriteerit täyttyisivät ainakin kerhokeskus Koskiksen osalta, 
mutta rakennuksen vauriot on arvioitu Mitra Imatran rakennuttaja Oy:n toimesta niin 
laajoiksi, että rakennus on katsottu parhaaksi korvata uudella.  
 
Lähteen talo on siirretty nykyiselle paikalleen Vuoksen itärannalta 1920-luvun lopulla. 
Rakennuksen arvot liittyvät pitkälti sen asemaan Imatrankosken matkailun historiassa. 
Nykyisellään rakennus on rapistunut ja tehdyn kuntoselvityksen mukaisesti huonokun-
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toinen. Sellaista toimintaa tai toimijaa ei ole löytynyt, joka pystyisi ottamaan vastuun ra-
kennuksen kunnossapidosta. Tällä hetkellä rakennus on huonokuntoisuutensa vuoksi ris-
kitekijä kaupunginosakeskuksessa. 
 
Kaava-aineistoa on täydennetty Lähteen talon ja kerhokeskus Koskiksen korjaustyöhank-
keen kustannusarvioilla. 
 
25.4.2019, Rakennusvalvontajaosto: 
 
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosluonnosta 1082, kaupunginosa 12. 
Imatrankoski, huomautuksitta. 
 
 
25.4.2019, Imatran seudun ympäristölautakunta: 
 
Kaava-alueella on kohde, joka on luokiteltu maaperän pilaantuneisuuden osalta riskikoh-
teeksi; entinen lopetettu huolto- ja jakeluasema (kiinteistö 153-12-91-1). Jakeluasema toimi 
kohteessa ainakin vuosina 1964 - 1993. Sen jälkeen kohteen maaperä on kunnostettu ja maa-
ainekset vaihdettu puhtaaseen kallioon asti. Kunnostuksessa tontin puoleinen maaperä on 
puhdistettu, mutta katua ei tuolloin avattu. Näin ollen kadun alle on voinut jäädä polttoai-
neella pilaantunutta maata. Tämä täytyy ottaa huomioon rakennettaessa tai muuten kaivet-
taessa kadun alapuolelle Torkkelinkadulla entisen huoltoasematontin ympäristössä. Mikäli 
kaivamisen aikana havaitaan pilaantunutta maata, niin siitä on ilmoitettava pelastus- sekä 
ympäristöviranomaiselle. 
 
Ilmastoviisas yhdyskuntasuunnittelu mahdollistaa sen, että asukkaat ja myös vierailijat voi-
sivat ottaa käyttöön vähäpäästöisiä liikkumisratkaisuja. Kevyen liikenteen suosio on kas-
vussa ja sen lisääminen on entistä tärkeämpää ottaen huomioon ilmastonmuutoksen hillit-
semisen. Olavinkadun ja Einonkadun alue voisi olla pyöräilyyn, kävelyyn tai jonkin muun 
kevyen liikenteen kulkuvälineen käyttöön houkutteleva turvallisuus huomioiden. Tilaa tulee 
varata riittävästi myös kevyen liikenteen paikoituksen tarpeisiin. 
 
Kaavanlaatijan vastine: 
Pilaantuneiden maiden osalta merkitään tiedoksi, että katualueilla saattaa edelleen olla 
pilaantunutta maata. 
 
Kevyen liikenteen tilatarpeet on huomioitu asemakaavan katumitoituksissa. Reittien 
suunnittelu toteutetaan katusuunnittelun yhteydessä. 
 
26.4.2019, Vammaisneuvosto: 
 

Vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 16.4.2019, ettei ota ko. asemakaavaluonnoksiin 
kantaa tässä vaiheessa. 

 
26.4.2019, Vanhusneuvosto: 

 
Asemakaavan päivittäminen on tarpeellista. Vanhusneuvosto ei vastusta suojelumerkintö-
jen purkua. Asemakaavassa tulee huomioida riittävät pysäköintipaikat torin läheisyydessä. 
Torin läheinen pysäköinti edistää torikauppaa ja helpottaa liikuntaesteisten asioimista to-
rilla. 
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Nuorisovaltuusto: 
 
Koskiksen alueen halutaan säilyvän nuorison käytössä. Jos rakennus puretaan, tilalle toivo-
taan tulevan vastaava nuorisotila kuin mikä Koskis aikanaan oli. Skeittiramppi tms. vas-
taava skeittaamiseen muokattu maa-alue olisi myös mahdollinen vaihtoehto. (Tyhjillään 
olevalle entisen huoltoaseman tontille ehdotettiin myös tätä skeittausaluetta). Lähteen taloa 
pidettiin oman aikansa rakennushistorian edustajana ja sinällään arvokkaana, ja siihen ti-
lalle pitäisi saada jotain vastaavaa, arvokkaan näköistä, jos talon remontointi ei ole mahdol-
lista. 
 
- Yritystoiminta sekä turismi hyvä pitää mielessä suunnittelun suhteen, alueen merkittävät 
historialliset sekä maantieteelliset aspektit huomioon ottaen 
 
- Alue, joka yhdistäisi ihan kaikki kaupungin asukkaat sekä vierailijat; oleskelutilaa, taidetta, 
historiaa, vastuullista yrittämistä… Elämyskeskus? 
 
Kaavanlaatijan vastine: 
 
Käyttötarkoitusehdotukset merkitään tiedoksi. Kaavamääräykset mahdollistavat monen-
laista toimintaa Koskiksen ja Lähteen talon alueille. Lähteen talon alue on merkitty liike-
rakennusten korttelialueeksi (KL-9). Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa 
myymälä-, kahvila-, toimisto- ja näyttelytiloja sisältävän rakennuksen. Uudisrakennus 
tulee sopeuttaa korttelin 92 tontin 2 suojeltavaan rakennukseen erityisesti massoittelun, 
julkisivun jäsentelyn, materiaalin, värin ja korkeuden suhteen. 
 
5.4.2019, Telia Finland Oyj: 
 
Suunnitelma-alueella on Telian infraa. Työstä ei saa aiheutua sille vahinkoa, eikä sen päälle 
saa asentaa mitään. 
 
Jos tulee tarvetta kaapelisiirroille, niin niistä on ilmoitettava 12 viikkoa ennen maanraken-
nustöiden aloitusta. Siirroista aiheutuneet kulut laskutetaan työn tilaajalta. 
 
26.4.2019, Blue Lake Communications Oy: 
 
Blue Lake Communications Oy:llä on asemakaavan muutos 1082, luonnos, Kaupunginosa 
12, Imatrankoski alueella tietoliikennereittejä ja tietoliikennekaapeleita. 
 
Kaapeleiden- ja kaapelireittien siirron maksaa tilaaja. 
 
 
Asemakaavaluonnoksesta saatiin alla olevat palautteet 
 
2.4.2019 Imatran Taksi Oy: 
 
Kaavamuutoksen myötä Imatrankosken taksiaseman poistuessa Olavinkadulta, Imatran 
Taksi Oy:n hallitus ehdottaa seuraavia kohtia harkitessanne taksiaseman uutta sijaintia. 
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1. Kaupungin keskustassa taksiaseman sijainnin tulisi olla keskeisellä paikalla, palve-
luiden välittömässä läheisyydessä, jotta asiakkailla olisi nopea, helppo ja vaivaton 
kulku taksiasemalle. Mitä keskeisemmällä ja näkyvämmällä paikalla taksiasema on, 
sitä helpompi paikallisten, ulkopaikkakuntalaisten sekä turistien on löytää asemalle. 

2. Koskenpartaan kävelykadun läheisyys on taksiasemalle tärkeä. Tuli asiakas sitten 
keskustan kaupoilta ostoksineen tai ravintoloista, lyhyt ja selkeä kävelymatka taksi-
asemalle on suuri etu sekä asiakkaalle että taksille. 

3. Taksiaseman sijainti Imatrankosken hotellien läheisyydessä on tärkeää turismin kan-
nalta. 

4. Liikenneyhteydet taksiasemalle olisi oltava selkeät, asemalle sisääntulo takseille yh-
destä suunnasta ja poistuminen asemalta toisesta. Olavinkadun taksiasema on liiken-
nejärjestelyn kannalta erinomainen, taksit ajavat Einonkadulta asemalle ja poistuvat 
Olavinkadun kautta. Vastaava järjestely uudelle tulevalle asemalle olisi erittäin toi-
vottu.  

5. Taksiasemalla olisi oltava riittävästi tilaa taksiautoille päivystää. Imatran Taksi 
Oy:ssä on tällä hetkellä 40 taksiautoa tilausvälityksessä, joista samanaikaisesti ajossa 
on arkisin 20 – 25 autoa ja viikonloppuisin 20 - 40 autoa. Uudella taksiasemalla toi-
votaan olevan tilaa niin, että asemalle mahtuisi samanaikaisesti noin 25 autoa päi-
vystämään. Nykyisin ajamme Olavinkadun taksiasemalle autot rinnakkain kahteen 
jonoon, samankaltaista järjestelyä toivoisimme uudelle taksiasemalle. 

6. Imatran Taksi Oy on halukas vuokraamaan Imatran kaupungilta taksiasemaraken-
nuksen, mikäli sellainen uuden taksiaseman yhteyteen rakennutettaisiin. Olavinka-
dun nykyinen taksiasemarakennus on tarpeisiimme nähden hivenen suuri, neliö-
määrältään pienempikin kiinnostaisi meitä. 

7. Imatran Taksi Oy:n hallitus ehdottaa tulevan taksiaseman sijainniksi Matinkadun ja 
Urhonkadun välissä olevaa Koskenhelmen parkkipaikan enimmäkseen käyttämä-
töntä päätyä, joka rajoittuu Matinkatu 10:stä, Heikinkatu 12:sta Urhonkadun vastai-
seen puistotilaan (käyttämättömään tyhjään tonttiin). Liikennejärjestelyjä toivottai-
siin muutettavaksi niin, että takseille olisi asemalle pääsy Urhonkadulta ja poistumi-
nen Matinkadulta. Sijainti olisi keskeinen koko Imatrankoskea sekä Koskenparrasta 
ajatellen. 

Mikäli Imatran Taksi Oy:n hallituksen ehdottama sijainti ei käy, olisimme halukkaita kes-
kustelemaan näkemyksistä ja ehdotuksista taksiaseman sijaintiin liittyen. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Taksiaseman sijaintia ei ratkaista asemakaavan muutoksessa nro 1082. Imatran kau-
punki käy Imatran Taksi Oy:n kanssa keskustelua taksiaseman uudesta sijainnista. Imat-
ran Taksi Oy:n palaute merkitään tiedoksi. 

18.4.2019, Imatran kaupunkikeskusta ry: 

Keskustan alueen kaupallinen merkitys on nykyisen tiedon valossa vähenemässä (verkko-
kauppa, Mansikkalan suurmarketit, Lpr kaupallinen voima). Etelä-Karjalan väki vähenee ja 
Imatran tulevat väliluku ennusteet määrän ja ikärakenteen perusteella kertovat selkeää kiel-
tään siitä, että Imatrankosken kaupallinen merkitys vähenee. Nykytilanteessa meillä on jo 
paljon tyhjää liiketilaa jo kävelykeskustan alueella. 
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Imatran kaupunkikeskustan näkemyksen mukaan kaupallisen keskuksen sydän täytyy säi-
lyä kävelykatu Koskenpartaan ja Nepparinaukion ympärillä. Kivijalkakaupat ja ravintolat 
tulisi saada keskitettyä ennen kaikkea sinne alueelle. Kaupallisen myymälätilan sijoittami-
nen esimerkiksi korttelin (Einonkadun, Helsingintien ja Olavinkadun kulmaan) 140 alu-
eelle, siirtäisi herkkää painopistettä helposti kävelykeskustan alueelta pois, joka olisi nykyi-
sessäkin tilanteessa jo hyvinkin kohtalokasta esim. Koskenpartaan ympäristön yrityksille. 
Meidän näkemyksen mukaan tuolle korttelille tulisi asuntojen lisäksi ennen kaikkea sijoit-
taa toimistotiloja ja näin ollen mahdollistaa esim. julkisten palveluiden tai toimistoyritysten 
sijoittuminen keskustan alueelle. Jatkosuunnittelussa toivotaan otettavan huomioon kes-
kustan tilanne, jos sitä mitenkään voi kaavamääräykseen kirjata. 

Muuta huomautettavaa Imitsi ry:llä ei kaavaluonnokseen ollut. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavamääräykset mahdollistavat myös toimistotilojen sijoittamisen kortteliin 140. Kort-
teliin sallitaan sijoitettavaksi julkisia palveluja, liiketiloja, hotellitoimintoja ja asumista.  

25.4.2019, asukaspalaute: 

Pyydän, että ystävällisesti huomioitte palautteenani asiaan, että vastustan ns. Koskiksen ja 
Lähteen talojen purkua 

26.4.2019, asukaspalaute: 

Kaavasuunnittelun perusteena ei voi olla purkaminen. Tehdyt selvitykset puoltavat sitä, että 
kerhokeskus Koskiksen rakennus säilytetään. RKY-alueen läheisyys antaa kulttuurihistori-
allisille arvoille erityistä painoa. 

26.4.2019, asukaspalaute: 

Einonkatu 6:den neljännen kerroksen asukkaat, Maija ja Erkki Klemettinen, toivomme har-
taasti että vielä tarkistaisitte kaavaa, ettemme jäisi aivan "pussiin " pimeään. 

26.4.2019, asukaspalaute: 

Ostaessamme osakkeen kevät 2018, Einonkatu 6 osakeyhtiö Imatran Koskitori, yhtenä po-
sitiivisena asiana oli avara ja väljä näkymä Mellonmäen suuntaan. Nyt kaavasuunnitemassa 
näkyy Olavinkadun laitaan saakka ulottuva uudisrakennus, joka vaikuttaa todella massiivi-
selta muiden rakennuksien kanssa pitkin Olavinkatua. Korkeat talot tekevät näkymästä to-
della tukkoisen ja ahtaan vaikutelman. 

Rakennelmien kokoa pienentämällä ja väljentämällä Olavinkadun vierestä ja Einonkadun 
eteläpäästä, säilyisi vehreysnäkymä ja ahtaan rakentamisen tunne pienenisi. Torkkelinka-
dun suunnitelma vaikuttaa hyvältä. Onko isojen talojen rakentaminen väkiluvun pienenty-
essä tarpeen. 

26.4.2019, asukaspalaute: 

Yleisenä tavoitteena Imatran kokoisessa ja tyyppisessä "maalaiskaupungissa" ei tule olla 
suurkaupunkimaiset yhtenäiset rakennusmassat kadun varressa, niin kuin on suunnitel-
massa Einonkadulle ja Olavinkadulle. Ei edes ns. ydinkeskustassamme. On pyrittävä väl-
jempään ja vihreämpään. Siihen tapaan kuin Tainionkosken tien tuntumassa olevien uusien 
kerrostalojen alueella. 
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Koskiksen korttelin rakennusoikeus pitää suunnilleen puolittaa. Einonkadun rakennus-
muuri on puolitettava ja sijoitettava alkamaan Helsingintieltä. Myös Olavinkadun varren 
massoitusta pitää vähentää. Silloin avartuu Einonkadun ja Olavinkadun risteys ja yhtyy kä-
velykadulta alkavaan ja Nepparitorin kautta tulevaan kauppa- ja kävelykujaan. 

Kerrosluku on pudotettava yleiskaavan mukaiseen enintään neljään kerrokseen. Inkerin au-
kion reuna Torkkelinkadun päässä pitäisi miettiä uusiksi, että saataisiin torikaupan liiken-
teelliset ym. tarpeet paremmin otetuksi huomioon. Ei kukaan asiakas kävele kappa peru-
noita kassissaan tai omenalaatikko sylissään. Eikä torille tule kauppias. 

26.4.2019, asukaspalaute: 

Pitääkö upea Koskiksen rakennus purkaa? Käy samoin kuin vanhan Imatrankosken rauta-
tieaseman, jolloin paluuta entiseen ei ole! 

Einon-Olavinkadun tienoosta tulee kaupungin ahtain kerrostaloalue, jotain rajaa, ettei 
pientä Koskiksen aluetta täytetä isoilla-pitkillä kadunvarsitaloilla, sekä Helsingintielle nä-
kyvillä ”kultataloilla”. Kaikki vehreys katoaa alueelta paitsi talojen sisäpiha. 

Viereisiltä Einonkadun uusilta taloilta menee kokonaan näkyvyys- ehkä ylimmistä kerrok-
sista näkyy taivas. Kaunis uusi teatterikin, upeine seinäkuvioineen katoaa näiden rakennus-
ten taakse. 

Jos alueelle tulee rakentaa, näkisimme parempana nämä kulmittain tehdyt pienehköt ker-
rostalot ja/tai Olavin kadun puoleisesta päästä lyhennetty ja madallettu versio Einonkadun 
suuntaisesta kerrostalosta jolloin näkyvyys ja vehreys säilyisivät varmasti parempina. Ker-
roksia korkeintaan kolme. 

Taksiaseman sijainti voisi olla ennallaan tai siirtyä esim. Lähteentalon uudisrakennukseen. 
Torkkelinkadun kerrostalosuunnitelma OK. 

P.S. Onko tarvetta näin massiiviselle rakentamiselle? Huomioikaa Imatran väkiluvun pie-
neneminen. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Korttelissa 140 (Koskiksen alue) on tarkistettu rakennusalan rajausta siten, että Koskiksen 
rakennuksen säilyttäminen on mahdollista. 

Korttelissa 140 on tarkistettu kerroslukua alaspäin IV:een (neljään). Yleismääräyksiin on 
kirjattu, että Olavinkadun ja Einonkadun puoleiset rakennukset tulee toteuttaa porrastet-
tuina siten, etteivät rakennukset muodosta yhtenäistä muurimaista rakennusmassaa. Ra-
kennusoikeutta on tarkistettu alaspäin e=1.70:een, joka tarkoittaa noin 9500 k-m2 raken-
nusoikeutta. 
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6. ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT PALAUTTEET 

 

Täydennetään asemakaavan ehdotusvaiheen jälkeen. 
Pvm Lausunnon antaja 

Lausunto 
Vastine 
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7. PALAUTTEET 
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