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JOHDANTO 
Tämän rakennushistoriallinen selvityksen (RHS) kohde sijaitsee 
Imatralla Imatrankosken kaupunginosassa korttelin 140 tontilla 4. 
Kohteen osoite on Einonkatu 9 ja se sijaitsee Helsingintien ja 
Einonkadun kulmauksessa. Vuonna 1925 valmistuneessa 
rakennuksessa on alun perin toiminut Osuusliike Imatran Eka-
leipomo. Vuodesta 1989 lähtien rakennus on toiminut Kerhotalo 
Koskiksena.  

Rakennuksesta on laadittu tämä rakennushistoriaselvitys, koska 
näin voidaan arvioida rakennukseen mahdollisesti toteutettavien 
muutostöiden vaikutuksia sekä mahdollista suojelutarvetta. Selvitys 
sisältää seuraavat osiot: 

 kaavoitus- ja suojelutilanne. 

 rakennuksen käytön vaiheet. 

 rakennuksen inventointi: kuvaus, rakennushistoria, 
rakennus-, korjaus- ja muutosvaiheet, nykytila sekä 
lähiympäristö. 

 rakennuksen säilyneisyys ja arvottaminen sekä 
kaupunkikuvallinen tarkastelu, johtopäätökset sekä käyttö- 
ja kehittämismahdollisuudet 

Selvityksen toimeksiantajana on Imatran kaupunki. 

Tehtävän rajaus 

Tämä rakennushistoriaselvitys (RHS) selvittää Imatralla Einokatu 
9:ssä sijaitsevan rakennuksen rakennushistoriaa. 

Rakennushistoriaselvityksen tehtävänä on luoda rakennuksesta 
hyvä ja selkeä yleiskuva korjausrakentamisen tai yksityiskohtaisen 
kaavoituksen tarpeisiin. Rakennushistoriaselvityksen kohteena on 
rakennus nykytilassaan, sellaisena kuin se on tutkimusta tehtäessä. 
Rakennuksessa sijaitsee tällä hetkellä Kerhotalo Koskis. 

Tutkimus aineisto 

Tutkimusaineisto koostuu arkistomateriaalista, kirjallisista lähteistä 
ja kenttätutkimuksen tuottamasta aineistosta. 

Laatija 

Työn suorittamisesta ovat vastanneet arkkitehdit Kai Tolonen sekä 
Johannes Jutila FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.  

Työtä varten on arvokasta tietoa ja lähtöaineistoa ovat antaneet 
antanut museoamanuenssi Kalle Pakarinen, kirjastonhoitaja Tiina 
Rossi ja Veikko Puska.  
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KAAVOITUS- JA 
SUOJELUTILANNE 
 

Yleiskaavoitus 

Suunnittelualueella on voimassa Imatran kaupunginvaltuuston 
19.4.2004 hyväksymä Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”. 

Yleiskaavassa Kerhotalo Koskisksen aluetta koskevat 
kaavamerkinnät ovat seuraavat: 

 C – Keskustatoimintojen alue 

 kp – Kansallisen kaupunkipuiston intressialue kulttuuri- ja 
luonnonmaiseman kauneuden, historiallisten 
ominaispiirteiden ja muiden erityisarvojen säilyttämiseksi ja 
hoitamiseksi. 

Uusi Imatran yleiskaava 2040 on valmisteluvaiheessa. 

 
2. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta.  
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Asemakaavoitus 

Vanhin alueella vahvistettu Imatran kaupungin arkistoista löytyvä 
asemakaava entisen Osuusliike Imatran Eka-leipomon (nyk. 
Kerhotalo Koskis) alueelta on sisäasianministeriössä 12.12.1955 
vahvistettu Imatrankosken kauppalanosan kortteleiden 1-66 ja 71-
74 sekä Saareksiinmäen kauppalanosan kortteleiden 1-5 ja 7-34 
asemakaava. Asemakaava laadittiin Imatran kauppalan 
asemakaavaosastolla Professori Alvar Aallon ehdotuksen 
mukaisesti.  

 

3.Ote 12.12.1955 vahvistetusta asemakaavasta. Leipomorakennus sijaitsee korttelin 
3 tontilla 5. 

 
4. 1955 vahvistetun asemakaavan pohjautui Alvar Aallon vuonna 1951 laatimaan 
vahvistamattomaan Imatran kauppalan yleisasemakaavaan. 
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1970-luvun vaihteessa Imatrankosken kauppalanosan rakennetta 
kehitettiin uusilla suunnitelmilla. Alueelle suunniteltu Helsingintie 
tuli halkaisemaan tontin, jolla leipomo sijaitsi. 8.7.1971 
Vahvistetussa asemakaavassa leipomorakennus liittyy kortteliin 96, 
joka osoitettiin kauppalan linja-autoaseman (Y-alue) sekä torin 
alueeksi. Uudistetussa asemakaavassa leipomorakennus sijoittui 
pysäköimispaikalle (Lp-alueelle).  
 

 
5. Asemakaavakartta Imatrankosken kauppalanosasta korttelista 96, osasta 
Helsingintieltä. 

                                          
1 Imatran kaupunginvaltuuston 20.5.2002 hyväksymän Imatrankosken keskustan ”Torin seudun” asemakaavan muutoksen selostus. 

2000-luvun alussa alueen asemakaavaa tarkasteltiin jälleen. 
Tuolloin jo Kerhotalo Koskikseksi muuttuneen rakennuksen alue 
osoitettiin yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-alue). 
Kaavaselostuksen mukaan merkinnällä mahdollistetaan Kerhotalo 
Koskiksen säilyttäminen.1 
 

 

Kuva 6. Ote Imatran kaupunginvaltuuston 20.5.2002 hyväksymästä asemakaavasta. 
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Nykyisessä voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 140 tontti 1 
on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Tontin 
rakennusala on piirretty olemassa olevaa rakennusta rajaavasti. 
 
Rakennukselle on osoitettu suojelumerkintä sr-2, eli Suojeltava 
rakennus. Ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. 
 

 
7. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 
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Rakennus Imatran kaupunkikuvassa 

Entisenä Osuusliike Imatran Eka-leipomona ja nykyisin Kerhotalo 
Koskiksena tunnettu rakennus muodostaa selkeän ja tunnistettavan 
kokonaisuuden. Rakennuksen päädyt muodostavat hienoja ja 
kaupunkikuvaa rikastuttavia näkymäpäätteitä monesta eri 
suunnasta lähestyttäessä.  

Rakennus sijoittuu Imatrankosken keskusta-alueelle. Rakennus 
muodostaa näkymäpäätteen Viipurintielle. Se erottuu myös 
selkeänä kaupunkikuvallisena elementtinä Helsingintielle ja 
Einonkadulle. 

Rakennus kuuluu harvoihin säilyneisiin vanhoihin kivirakennuksiin 
Imatrankosken keskusta-alueella luoden kerroksellisuutta 
kaupunkikuvaan. 

 

8. Näkymä Helsingintieltä keskustasta päin lähestyttäessä. 

 

Kuva 9. Näkymä Einonkadulta torin suunnalta lähestyttäessä. 

 

10. Näkymä Einonkadun ja Helsingintien risteyksen kohdalta. 
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11. Näkymä Viipurintieltä. Taustalla näkyy keskusta-alueen uutta rakentamista. 
  

 

12. Näkymä kevyenliikenteenväylältä ennen Helsingintien alittavaa alikulkua. 

 

13.Rakennus S-marketin sisäänkäynnin ja taksiaseman suunnalta. 
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KERHOTALO KOSKISEN RAKENNUSHISTORIA 
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Rakennuksen perustiedot 

Nykyinen käyttö Rakennus on vuodesta 1989 lähtien 
toiminut Kerhotalo Koskiksena.  

Alkuperäinen käyttö Osuusliike Imatran Eka-leipomo 

Suunnittelija   Ei tiedossa 

Rakennusaika   valmistunut 1925 

Kerrosluku   2 + kellari 

Kerrosala   929 k-m2 

Tilavuus   4340 m3 

Perusta betoni 

Runko    betoni/ tiilimuuraus 

Kattomuoto   harjakatto 

Kate    rivipelti 

Julkisivut rappaus 

Ulkovärit Us rappauspinnat; julkisivut keltainen 
rappaus, sokkeli harmaa rappaus, 
katto ruskeaksi maalattu pelti.  

Ovet Pääsisäänkäynnin ovet ovat ruskeaksi 
maalattuja lasiaukollisia metalliovia ja 
lisäksi niiden vieressä pienempi 
lasiaukollinen ruskeaksi maalattu 
puuovi. Koillisjulkisivulla lasiaukollinen 
ruskeaksi maalattu puuovi. 
Kaakonpuoleisella päädyssä ruskeaksi 
maalattu puuovi. 

  

Ikkunat Puualumiini-ikkunoita;  Karmin 
ulkopuoliset osat ja ikkunapellit 
ruskeaksi maalattuja,   

 Luoteispäädyn puisten kaari-
ikkunoiden karmit ovat ruskeat ja 
puitteet valkoiset.  

Kunto Huono, rakennus vaatii 
korjaustoimenpiteitä käyttöönottoa 
varten 
(skaala: erinomainen/ hyvä/ 
tyydyttävä/ huono) 
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Asemapiirros 

  

 

14. Osuusliike Imatran Eka-leipomon laajennusehdotuksen 
asemapiirros vuodelta 1950. 

15. Kerhotalo Koskikseen vuonna 2013 tehtyjen muutospiirustusten asemapiirros. 
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16. Leipomon laajennusehdotuksen kellarikerroksen pohjapiirros 
vuodelta 1950. 

Pohjapiirrokset 

 

   

17. Kerhotalo Koskikseen vuonna 2013 tehtyjen muutospiirustusten 
pohjapiirros. 
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18. Leipomon laajennusehdotuksen 1. kerroksen pohjapiirros vuodelta 1950. 



 
15 

 

 

19. Kerhotalo Koskikseen vuonna 2013 tehtyjen muutospiirustusten 1.kerroksen pohjapiirros. 
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20. Leipomon 2.kerroksen pohjapiirros vuodelta 1950. 
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21. Kerhotalo Koskikseen vuonna 2013 tehtyjen muutospiirustusten 2.kerroksen pohjapiirros. 
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Julkisivut 

 

22. Leipomon julkisivupiirros luoteeseen vuodelta 1950. 
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23. Kerhotalo Koskikseen vuonna 2013 tehtyjen muutospiirustusten julkisivupiirrokset. 
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Rakennuksen historiallinen tausta ja 
rakentaminen 

 

24. Taiteilijan näkemys uudesta leipomorakennuksesta ja sen vieressä samalla 
tontilla sijainneesta virvoitusjuomatehtaasta.  

Leipomon rakentamisen taustalla on Osuusliike Imatra i.l:n 
perustaminen 1920-luvulla. Osuusliikkeen juuret ulottuvat 1900-
luvun taitteeseen ja se pohjautuu molempien sekä maaseudun että 
työväen osuusliikkeisiin. 

                                          
2 Tipasta Imatraksi, s. 8 
3 Tipasta Imatraksi, s. 36 
4 Tipasta Imatraksi, s. 58 
5 Tipasta Imatraksi, s. 60 
6 Osuusliike Imatra 75 vuotta, s. 15 
7 Osuusliike Imatra 75 vuotta, s. 15 
8 Osuusliike Imatra 75 vuotta, s. 15 

Ensimmäinen osuustoimintaliike alueella alkoi muodostua, kun 
Työväen Osuuskauppa Tippa i.l. perustettiin Tainionkoskelle vuonna 
1902. Rekisteröinti tapahtui 8.12.19012 ja se kuuluukin maamme 
vanhimpiin osuusliikkeisiin.2 Ensimmäinen leipomo perustettiin 
1916 A. J. Tapanisen taloon, mutta se jouduttiin lopettamaan jo 
seurraavana vuonna jauhopulan johdosta vuonna 1917.3 

1900-luvun alussa perustettiin myös Osuuskauppa Imatra r.l., jonka 
säännöt Viipurin kuvernööri vahvisti 15.4.1907.4 
Osuustoimintaliikkeen lähtöpaikkana Imatralla toimi Otto Kosken 
talo. 5 

Molemmat osuuskaupat toimivat yhteisen keskusliikkeen alla, mutta 
vasta monien vaiheiden ja riitojen jälkeen 7.1.1923 pidetyssä 
kokouksessa päätettiin voimien keskittämisestä Osuusliike Imatra 
i.l:n taaksen. Käytännössä yhdistyminen tapahtui 1.2.1923. Tällöin 
juridisesti Osuusliike Tipan nimi ja säännöt muuttuivat ja Imatran 
Osuusliike lakkasi olemasta. Yhdistyminen oli käytännöllisyydestä 
aiheutunut muotoseikka, sillä se tarvitsi ja sai jäsenensä 
kummastakin osuuskunnasta toiminnan ja alueen elinvoiman 
kehittämiselle.6 

Voimien yhdistäminen Imatralla osui suotuisaan ajankohtaan ja 
vuosi 1923 ja sitä seuranneet vuodet aina 1928 loppuun asti olivat 
talouselämässä tasaisen nousun aikaa. Nämä suotuisat olosuhteet 
tekivät mahdolliseksi Osuusliike Imatran taloudellisen pohjan 
vahvistamisen sekä investointien suorittamisen.7 

Ensimmäinen mittavampi investointi yhdistyneen Osuusliike 
Imatran toiminnassa oli uuden ajanmukaisen leipomon 
rakentaminen.8 Päätös leipomon rakentamisesta tehtiin vuonna 
1924. Rakentamispäätöksen jälkeen koneiden hankintaan ja 
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rakennustöihin ryhdyttiin viipymättä. Leipomorakennus valmistuikin 
kesäkuussa 1925. 9 

Käyttö- ja muutoshistoria 

 

25. Leipomorakennus valmiina. 

Vuonna 1925 valmistunut rakennus on alun perin toiminut 
Osuusliike Imatran Eka-leipomona. Rakennuksen alkuperäisestä 
suunnittelijasta ei ole tietoa. Varhaisimmat kaupungin arkistosta 

                                          
9 Tipasta Imatraksi, s. 79 
10 Veikko Puska 

löytyvät kuvat ovat vasta vuodelta 1950 toisen laajennuksen 
yhteydessä tehdyistä suunnitelmista.  

Rakennukseen myöhemmin toteutetut muutos- ja laajennustyötä 
ovat monen eri suunnittelijan käsialaa. 

 

26. Ensimmäisen laajennusvaiheen yhteydessä rakennuksen pituutta lisättiin 
päämassan suuntaisesti pihan puolelle 

Rakennusta laajennettiin ensimmäisen kerran jo 1930-luvulla10. 
Laajennuksen tarkka ajankohta ei ole tiedossa eikä siitä löydy 
tietoja kaupungin arkistosta. Tuolta ajalta peräisin olevien 
valokuvien perusteella voidaan arvioida laajennuksen vaikutusta 
rakennukseen. Kuvien perusteella rakennuksen koko 
laajennuksessa tuplaantui. Laajennuksessa rakennuksen tien 
puoleinen päädyn julkisivujäsentely säilyi ennallaan, mutta ainakin 
sisäänkäyntipuoleiselle julkisivulle tehtiin jo muutoksia 
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aukotuksessa ja esimerkiksi alkuperäiset hienostuneet 
erilliskatokset korvattiin yhtenäisellä katoksella. 

 

27. Leipomorakennusta on laajennettu useaan otteeseen. Kuvassa leipomorakennus 
1950-luvulta. 

Seuraava laajennus tapahtui 1950-luvun alussa, jolloin 
rakennukseen rakennettiin yksikerroksiset siipiosat molemmille 
puolille. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi leipomon tuotantotilat 
sekä tilat kolmelle uunille. Kellarikerrokseen oli sijoitettu sauna- ja 
pesutilat. Toisessa kerroksessa sijaitsi huolto-, varasto, ja 
taukotiloja. Muutoksen suunnitelmat laadittiin KK:n 
kulutusosuuskuntien keskusliiton rakennusosastolla. 28.4.1950 
myönnetyn laajennuksen rakennusluvan suunnitelmien laatijaksi on 
merkitty A. Lidgvist.  

Vuonna 1960 rakennuksen leipomotoiminnan edelleen laajentuessa 
lännen puoleista siipeä laajennettiin. Laajennus toteutettiin 
rakennusmestari Erkki Huhtasen suunnitelmien mukaan ja hän toimi 
myös vastaavana työnjohtajana. Laajennusosaan sijoitettiin uusi 
”Senator” uuni, joka korvasi leipomosalin siipiosassa sijainneen 
vanhan 1950-laajennuksessa sinne rakennetun uunin. 

Vielä vuonna 1980 leipomorakennusta laajennettiin 
kuormaustuulikaapilla ja 3:lla jauhosiilolla. Kuormaustuulikaappi 
sijoittui entisen lastaustaiturin kohdalle. Suunnitelmiin on myös 
merkitty pakaste-laajennus laajennetun leipomosiiven viereen. 
Pohjapiirrokseen on merkitty kaksi isompaa ”Senator” uunia ja yksi 
pienempi ”Matador” uuni rakennuksen eteläpäätyyn. Vuonna 1960 
toteutettuun laajennukseen sijoitettua uunia ei ole merkitty vuoden 
1980 pohjapiirrokseen, vaikka uunilla onkin edelleen tila 
laajennuksen kohdalla.  

 

28. Leipomorakennuksen muutos Kerhotalo Koskikseksi tapahtui 1980-luvun 
lopussa. Kuva vuodelta 2010.  

1980-luvun lopussa leipomorakennus muutettiin Kerhotaloksi. 
Suunnitelmat laadittiin Imatran kaupungin Teknisen viraston 
Rakennussuunnitteluosastolla kaupunginarkkitehti Veijo Toppisen 
johdolla. Suunnitelmat laadittiin 1987 ja toteutettiin vuosina 1988-
89. Tuolloin vuonna 1980 toteutetut rakennuksen ulkopuolelle 
tulleet laajennukset sekä siilot purettiin. Rakennuksen 
pääsisäänkäynti ja siihen liittyvä katosrakenne sijoitettiin nykyiselle 
kohdalle. Sisätilojen huonejärjestelyjä toteutettiin sekä 
ensimmäisessä että toisessa kerroksessa. Toiseen kerrokseen 
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rakennettiin pieni kattolyhty lounaisjulkisivulle. Julkisivujen aukotus 
muuttui pääasiassa kulkuyhteyksien muutoksien ja siitä johtuneiden 
ikkuna- ja oviaukkojen muutosten, katosrakenteiden rakentamisen 
ja toisen kerroksen kattolyhdyn rakentamisen johdosta.  

 

29. Kerhotalo Koskiksen muutostyöt toteutettiin 2013, jolloin rakennus saatettiin 
nykyiseen asuunsa. Kuva kesältä 2018. 

Viimeiset muutostyöt rakennukseen toteutettiin vuonna 2013 
rakennusarkkitehti Aki Luukon suunnitelmien mukaan. Tuolloin 
tärkeimpiä muutostoimenpiteitä olivat uuden sisäänkäyntikatos 
rakentaminen, ikkunoiden uusiminen, rakennuksen 
ulkovalaistuksen lisääminen ja kellarin varastotilojen muutos 
musiikkitiloiksi.  
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SÄILYNEISYYS JA 
ARVOTTAMINEN 
 

Laki rakennusperinnön suojelemisesta sekä 
arvottamisen kriteerit 

Laki rakennusperinnön suojelemisesta määrää, että rakennus 
voidaan suojella, jos se on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai 
paikallisesti merkittävä. 

Rakennusten arvottamisessa on työssä kiinnitetty huomiota 
rakennuksen arkkitehtonisiin, historiallisiin ja ympäristöllisiin 
arvoihin. Historiallisina arvoina on tämän työn puitteissa tarkasteltu 
rakennusmateriaalien säilyneisyyttä ja käyttötarkoituksen 
luontevuutta suhteessa rakennukseen, ei henkilöhistoriaa tai 
tapahtumia. 

Arvottamisessa on tarkasteltu sisätilojen ja materiaalien 
säilyneisyyden lisäksi rakennuksen kaupunkikuvallista ulkoasua. 
Arvottamisessa kokonaisuus on ollut yksityiskohtaisia 
ominaisuuksia tärkeämpää. 

Rakennusten merkittävyyttä on arvioitu työssä seuraavilla 
perusteilla. Samoilla perusteilla (kohdat 1–6) arvioidaan 
rakennusten merkittävyyttä myös laissa rakennus- perinnön 
suojelemisesta. Arvottamisessa käytetty pisteytys ja sen perusteet 
ovat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n omaa tulkintaa. 

Harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus); 

2 Edustava rakennustyyppinsä yksilö, ainut- laatuinen, 
ei muutoksia tai muutokset tukevat kokonaisuutta. 

1 Tyypillinen, mahdolliset muutokset eivät häiritse 
kokonaisuutta. 

0 Tavanomainen, merkityksetön 

Historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys); 

2 Tyypillinen kaupunkikuvallisesti ja tärkeä osa paikan 
hengen (genius logi) kannalta. 

1 Rakennuksen tai ympäristön muutoksien johdosta 
merkitys osana kokonaisuutta on vähentynyt. 

0  Rakennus poikkeaa ympäristöstään merkittävästi 
eikä tue kokonaisuutta. 

Aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet 
(edustavuus); 

2 Säilyttänyt roolinsa osana kaupunkirakennetta tai 
alueen sisäistä kokonaisuutta. Rakennus on tärkeä 
osa kokonaisuutta. 

1 Rakennuksen rooli on osittain muuttunut tai 
heikentynyt osana kokonaisuutta. 

0 Rakennus on menettänyt merkityksensä osana 
kokonaisuutta tai se on ollut alunperinkin vähäinen. 

Alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, 
rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin 
ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys); 

2 Hyvin säilynyt ja rakennuksen ominaispiirteet ovat 
selkeästi tunnistettavissa 

1 Tavanomainen, rakennuksen ominaispiirteet ovat 
muuttuneet mutta tunnistettavat 

0 Rakennuksen ominaispiirteet eivät ole tunnistettavat 
tai sillä ei ole identiteettiä. 

Merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön 
todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esi- 
merkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus); 
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2 Rakennus ilmentää selkeästi tiettyä tapahtumaa 

1 Rakennus liittyy johonkin tiettyyn ajanjaksoon tai 
tapahtumaan 

0  Rakennuksella ei ole historiallista merkitystä osana 
mitään tapahtumaa, ilmiötä tai henkilöä. 

Näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, 
materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät 
rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja 
jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus). 

2 Rakennuksen tai alueen eri vaiheet ovat hyvin 
luettavissa sen rakenteissa ja rakennus- osissa ja 
ilmentävät hyvin omaa aikaansa. 

1 Rakennusta tai sen ympäristöä on uudistettu 
voimakkaasti, muutettu materiaaleja ja/tai 
rakennusosia. 

0 Ei rakennusajankohdan tai vaiheiden tuomaa 
merkitystä. 

Kokonaispisteet 

(yhteensä 0–4 pistettä) 

Arkkitehtonisilta, historiallisilta ja ympäristöarvoiltaan 
vaatimaton rakennus 

(yhteensä 5–8 pistettä) 

Arkkitehtonisilta, historiallisilta ja ympäristöarvoiltaan 
tavanomainen rakennus 

(yhteensä 9–12 pistettä)  

Arkkitehtonisilta, historiallisilta ja ympäristöarvoiltaan tärkeä 
rakennus 

 

Rakennuksen arvottaminen 

 

1. Harvinaisuus 2 

2. Tyypillisyys 2 

3. Edustavuus 2 

4. Alkuperäisyys 1 

5. Historiallinen todistusvoimaisuus 2 

6. Historiallinen kerroksisuus 1 

 

Pisteet yhteensä 10/12  

Perustelut 

Rakennus kertoo osaltaan Osuusliike Imatran vaiheita 1920-luvulta 
1980-luvulle ja se on ensimmäisiä osuusliikkeiden (Osuusliike Tippa 
i.l. ja Imatran Osuuskunta r.l.) yhdistymisen jälkeen toteutettuja 
rakennus investointeja. Rakennus on säilyttänyt paikkansa osana 
kaupunkikuvaa Imatrankosken keskusta-alueen muutoksista 
huolimatta. Rakennusta on laajennettu eri aikoina ja sen sisätiloihin 
on tehty muutoksia kulloisenkin tarpeen mukaan.  

Leipomotoiminnan jälkeen rakennus on toiminut Kerhotalon 
muutoksen myötä alueen asukkaiden harraste- ja virkistystilana. 

Rakennukseen liittyy historiansa ja siinä sijainneiden toimintojen 
johdosta paljon kulttuurillista ja sosiaalista pääomaa. 
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Identiteetti- ja symboliarvot 

Rakennus on toiminut Kerhotalona vuodesta 1989 lähtien 
toimittuaan sitä ennen yli 60 vuotta leipomona aina vuodesta 1925 
lähtien. Rakennukseen liittyy paljon kulttuurillista ja sosiaalista 
pääomaa. Rakennus on ensimmäisiä yhdistyneen Osuusliike Imatra 
i.l:n investointeja. 

Rakennus kuuluu harvoihin vanhoihin säilyneisiin kivirakennuksiin 
Imatrankosken keskustassa. 

Kaupunkikuvalliset ja maisemalliset arvot 

Rakennus sijoittuu Imatrankosken keskusta-alueelle. Rakennus 
muodostaa näkymäpäätteen Viipurintielle. Rakennus erottuu myös 
selkeänä kaupunkikuvallisena elementtinä Helsingintielle ja 
Einonkadulle. Rakennus on harvoja 1900-luvun alkupuolelta 
säilyneitä kivirakennuksia Imatrankosken keskustassa luoden 
kaupunkikuvaa rikastuttavaa kerroksellisuutta koko keskusta-
alueelle. 

Rakennushistorialliset arvot 

Rakennus kuvastaa hyvin Osuusliike Imatra i.l:n kehittymistä 
alueen vahvaksi taloudelliseksi toimijaksi. Rakennus on toiminut 
Osuusliike Imatran tuotantolaitoksena toimittaen leipomotuotteita 
Imatran seudun myymälöihin. Rakennusta on laajennettu moneen 
otteeseen ja sen sisätiloihin on tehty muutoksia kulloisenkin tarpeen 
mukaan.   

Rakennustaiteelliset arvot 

Rakennus on valmistuessaan edustanut aikansa uutta ja 
ajanmukaista leipomorakennusta alueella. 

Säilyneisyysarvot 

Rakennus on alun perin toiminut tuotantolaitoksena ja sitä on 
laajennettu ja sen sisätiloihin on tehty muutoksia kulloisenkin 
tarpeen mukaan.  

Rakennus on valmistuessaan edustanut aikansa uutta ja 
ajanmukaista leipomoa. Rakennus kuuluu harvoihin vanhoihin 
säilyneisiin kivirakennuksiin Imatrankosken keskustassa.  

Säilytettävät piirteet 

Rakennus on selkeäpiirteinen ja helposti tunnistettava 
harjakattoinen kivirakennus. Rakennuksen päämassan korkeus ja 
kattokulma ovat muistumia rakennuksen alkuvuosilta. Rakennuksen 
päädyt ovat muodostaneet selkeitä kiintopisteitä katukuvaan.  

Arvolause 

Nykyisin Kerhotalo Koskiksena tunnettu Osuusliike Imatran Eka-
leipomorakennukseen liittyy historiansa ja siinä sijanneiden 
toimintojen johdosta paljon kulttuurillista ja sosiaalista pääomaa.  

Rakennuksen nykyinen kunto 

Rakennus on tyhjänä siinä ilmenneiden sisäilmaongelmien johdosta 

Yhteenveto 

Rakennus on rakennettu vuonna 1925 uudeksi ja ajanmukaiseksi 
leipomorakennukseksi. Rakennus on toiminut merkittävän 
seudullisen toiminnan tuotantolaitoksena toimittaen 
leipomotuotteita alueen toimijoille. 

Rakennus on kokenut paljon muutoksia historiansa aikana. Sitä on 
laajennettu ja sen sisätiloihin on tehty muutoksia aina kulloisenkin 
tarpeen mukaan.  

Rakennuksen muutostyöt Kerhotalo Koskikseksi toteutettiin 1980-
luvun lopussa leipomotoiminnan loputtua 80-luvun puolivälissä. 

Rakennukseen liittyy historiansa ja siinä sijainneiden toimintojen 
johdosta paljon kulttuurillista ja sosiaalista pääomaa. 

Rakennus kuuluu harvoihin vanhoihin säilyneisiin kivirakennuksiin 
Imatrankosken keskustassa. 
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Johtopäätökset sekä käyttö- ja 
kehittämismahdollisuudet 

Rakennus on tyhjänä siinä ilmenneiden sisäilmaongelmien johdosta. 
Viimeisenä rakennus on toiminut Kerhotalo Koskiksena, jolloin 
rakennus on ollut kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä.  

Rakennus ei sinällään sisällä mitään erityisiä rakennusteknisiä tai 
rakennustaiteellisia ominaisuuksia, joiden puolesta se olisi 
luokiteltava merkittäväksi rakennuskohteeksi. Rakennus on 
kuitenkin yksi harvoista keskusta-alueella jäljellä olevista vanhoista 
kivirakennuksista ja säilymisensä johdosta muodostunut 
alueellisesti merkittäväksi rakennukseksi.  

Rakennus on koko historiansa ajan sopeutunut muutokseen 
erilaisten laajennusten ja rakennuksessa tapahtuvan toiminnan 
muuttumisen myötä. Muutokseen sopeutuminen on myös 
mahdollista tulevaisuudessakin. Rakennukseen on mahdollista 
toteuttaa erilaisia muutos- ja laajennustöitä. Rakennukseen 
suunniteltavissa mahdollisissa muutos- ja laajennustöissä on 
kuitenkin syytä huomioida rakennuksen kuuluminen harvoihin 
vanhoihin säilyneisiin kivirakennuksiin Imatrankosken keskustassa. 
Suositeltavaa olisi, että kohdistettaessa rakennukseen muutostöitä, 
niissä kunnioitettaisiin olemassa olevan rakennuksen henkeä. 

Rakennukseen suunniteltavien toimintojen sijoittamisessa olisi 
toivottavaa se, että rakennus voisi edelleen palvella laajasti alueen 
asukkaita, kuten se on aina olemassaolonsa aikana tehnyt.  
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LÄHTEET 
 

Arkistot 

Imatran kaupungin rakennusvalvonta. 
- Rakennuslupakortit luvista 119/50, 133/58, 27/60 ja 145/80  
- Päätökset rakennusluvista 145/80, 87-317 ja 13-50 
- Katselmuspöytäkirjat 87-317 ja 13-50 

 
Asema- ja yleiskaavat 

Imatran kaupungin kaavoitus. 
- Imatran yleiskaava, Kestävä Imatra 2020. 
- Imatran kauppalan yleisasemakaava vuodelta 1951 
- Asemakaavamuutosten kaavakartat ja selostukset vuosilta 1955-2006 

  
Haastattelut 

Veikko Puska, puhelinhaastattelu 24.8.2018. 

Kirjalliset lähteet 

Tipasta Imatraksi: osuusliike Imatra i.l.  
Osuusliike Imatra 75 vuotta: Kertomus osuusliike Imatran 75-vuotisesta toiminnasta. 

Erillisselvitykset 

Veikko Puskan historiankokoelmat 

Valokuvat 

Kaikki Valokuvat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / Johannes Jutila, ellei toisin mainita 
Kansi. Työväenmuseo Werstas 
2.-7. Imatran kaupungin kaavoitus 
14.-23. Imatran kaupungin rakennusvalvonta 
24. Veikko Puskan kokoelmat, tekijä tuntematon 
25. Työväenmuseo Werstas 
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26. Veikko Puskan kokoelmat 
27. Tipasta Imatraksi, s.84 
28. Veikko Puskan kokoelmat 


