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1. TIIVISTELMÄ

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Imatrankosken koulun (kortteli 16)
asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään
tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä. Tulevaisuuden koulu- ja päivä-
kotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. kolmen koulukeskuksen mallin mukaisesti (kv
24.10.2016 § 68). Esi- ja perusopetus tullaan keskittämään vuoteen 2026 mennessä
kolmeen yhtenäiskouluun – Vuoksenniskan, Mansikkalan ja Kosken koulukeskuksiin.
Asemakaavan muutosalueella sijaitsevasta Imatrankosken koulusta oppilaat siirtyvät
Kosken koulukeskukseen, joka asetetun aikataulun mukaisesti otetaan käyttöön elo-
kuussa 2021. Uudet Kosken koulukeskuksen tilat tulevat olemaan terveelliset ja tarkoi-
tuksenmukaiset. Asemakaavamuutos tukee Imatran kaupungin kouluverkon kehittä-
miselle luotuja tavoitteita.

Asemakaavan muutosprosessissa tutkitaan Imatrankosken koululle yleiskaavassa esite-
tyn suojelumerkinnän tarpeellisuus asemakaavassa, tavoitteena on mahdollistaa kort-
teliin asuinrakentamista. Tärkeänä tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset
kaupunkikuvaan ja ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Tavoitteena on myös turva-
ta sujuvat kevyen liikenteen yhteydet sekä alueelliset viher- ja virkistysyhteydet. Tavoit-
teena on myös säilyttää asuinalueita palvelevat olemassa olevat palloilu-, tennis- ja
skeittikentät kaavamuutoksessa.

Kaavamuutoksen pinta-ala on n. 4,08 ha ja maa-alue on Imatran kaupungin omistuk-
sessa. Asemakaavan muutos on käynnistetty MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n aloit-
teesta. Kaavamuutosta työsti luonnosvaiheeseen saakka Rejlers Finland Oy MITRA
Imatran Rakennuttaja Oy:n konsulttina. Kaavamuutos siirtyi ehdotusvaiheessa laadit-
tavaksi Imatran kaupungin kaupunkisuunnitteluun.

Asemakaavaratkaisuksi muotoutui asuinkerrostalojen korttelialue (AK), jossa on mah-
dollisuus kahden kuusikerroksisen asuinrakennuksen rakentamiseen. Rakennusoikeus
korttelissa on yhteensä 4960 k-m2. Mikonpuiston päiväkodille osoitettiin oma kortteli-
alue pysäköintialueineen (P, LPA). Päiväkodin rakennusoikeus on 1 374 k-m2. Metsäi-
nen osa korttelista on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL-2). Nykyiset palloilukenttä se-
kä tennis- ja skeittikentät säilytettiin kaavaratkaisussa (vu-3).

2. SUUNNITTELUN VAIHEET

Asemakaavasuunnittelun aikataulu
Aloite 19.10.2018, nro 4/18

Vireilletulo, OAS nähtäville 17.2.2019

Kaavaluonnos (30.4.2019) nähtävillä, esittelyti-
laisuus 9.5.2019 6.5.-7.6.2019

Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt 2.10.2019 § 95

Kaavaehdotus nähtävillä 18.10. – 18.11.2019

Kaupunginhallitus hyväksynyt joulukuu 2019

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tammikuu 2020

Lainvoimainen helmikuu 2020



4 / 55

3. SIDOSRYHMÄNEUVOTTELUT

Pvm Palaute
24.1.2019 Aloitus- ja tavoitepalaveri / MITRA, Imatran kaupunkisuunnittelu, kaavakonsultti

MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:
- tavoitteena kehittää koulukiinteistöjen alueita laadukkaaksi osaksi ympäristöä
- Imatrankosken koulukiinteistön suojelumerkintä harkittava asemakaavamuutoksessa,

koulurakennuksessa sisäilmaongelmia, välipohjissa mikrobikasvustoa, LVIS-järjestelmä
uusittava kokonaan

- keskusta-aluetta, asemakaavamuutokseen asumista koulun tilalle, reilusti rakennusoi-
keutta

- liikunta-alueet ja kentät säilytetään
Imatran kaupunki
- Mikonpuiston päiväkoti säilyy nykyisessä sijainnissaan
- alueelle voi osoittaa perusasumista, jos koulu ei säily
- rinteessä vankkaa metsää, rinteeseen ei osoiteta rakentamista, vaan säilytetään alueelli-

sen ulkoilualueena

27.3.2019 Luonnosvaiheen työpalaveri / MITRA, Imatran kaupunkisuunnittelu, kaavakonsultti
- luonnosmateriaalin työstäminen nähtäville asettamista varten

Esittelytilaisuus
9.5.2019

Osallisilla ei ollut kommentoitavaa kaavaluonnokseen.

4. VIRANOMAISNEUVOTTELUT

Pvm Palaute

1.2.2019 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:
- Imatran kouluverkosta päätös vuodelta 2013, opetus keskittyy tulevaisuudessa kolmeen

isoon koulukeskukseen
- Imatrankosken koulusta saatetaan sisäilmaongelmien takia joutua kaavailtua aikaisem-

min väistötiloihin
- vanhoista koulurakennuksista on yleensäkin luovuttava, kunto on huono, ylläpito tyhjäl-

läänkin maksaa
- tärkeää pohtia koulurakennusten kaavallisen suojelun purkua, jotta kiinteistöjen kehit-

täminen ja markkinointi olisi helpompaa
- koneellista ilmanvaihtoa ei voi asentaa vanhoihin koulurakennuksiin, haitat pysyvät

osittain välipohjissa niin kauan kuin niitä ei kiskaista koneellisesti huoneilmaan
Imatran kaupunki:
- koulukiinteistöjen kehittämisohjelma valmistellaan osin Imatran kaupungin kaavoitus-

yksikön kanssa
- Imatran kaupungilla on menossa Imatran yleiskaavan 2040 suunnittelun hankinta,

asemakaavaratkaisut heijastuvat myös yleiskaavaan
Etelä-Karjalan museo:
- suojelumerkintä ei ole rakennuksien jatkokäytön kannalta ongelma, ellei rakennuksia

aiota purkaa
- havainto tapauksista, että kun rakennukselle ei ole annettu purkulupaa, sitä on alettu

myymään aggressiivisemmin ja lopulta saatu myytä
- suojeltuihin rakennuksiin on saatavissa huojennuksia rakenteita, ilmanvaihtoa ym. kos-

keviin määräyksiin
Kaakkois-Suomen ELY-keskus:
- suojellun rakennuksen purkuluvan myöntämisen edellytykset tutkitaan tarkkaan, suoje-

lustatus on annettu rakennuksille tietyillä vahvoilla kriteereillä
- OAS:iin tulee avata tavoitteiden asettelua kaupunkilaisille myös, mitä haluttaisiin alueel-

la nähtävän ja mitkä ovat tavoitteet aluerakenteeseen ja kaupunkikuvaan nähden
- peruskorjaamisessa tulee IV-toimenpiteet suunnitella tarkoin
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28.2.2019 Viranomaistyöpalaveri / Etelä-Karjalan museo
Etelä-Karjalan museo
- rakennushistoriaselvitys toimii asemakaavamuutoksen vaikutusten arvioinnin tukena
- Imatrankosken koululle ei ole määritelty merkittäviä rakennustaiteellisia tai historialli-

sia arvoja, se edustaa silti aukotukseltaan, massoittelultaan ja julkisivumateriaaleiltaan
tyypillistä 1950-luvun koulurakennusta, on harmillista, jos koulurakennus häviää kau-
punkikuvasta

- jos Imatrankosken koulu on ainoa 1950-luvun koulu, nostaa se rakennuksen merkittä-
vyyttä ainoana säilyneenä aikakauden edustajana Imatralla

- herkkyysanalyysi ja muutoskestävyysarviointi tulee laatia, kaavamuutoksen arvioinnissa
punnitaan analyysin tulokset ja sisäilmaongelmat

- Imatran kaikista 1970-luvun ja sitä vanhemmista koulurakennuksista tulisi tehdä kartoi-
tus, jotta selviäisi, ovatko nyt kaavamuutosprosessissa olevat neljä vanhaa koulua ainoat
vanhat koulut Imatralla, kouluista riittäisi pääpiirteinen kartoitus: valokuvaus, raken-
nusvuosi, suunnittelija ja sijainti kaupunki/taajamakuvassa

11.4.2019 Valmisteluvaiheen viranomaistyöneuvottelu:
Imatran kaupunki, MITRA Imatran Rakennuttaja Oy

- käynnissä olevat koulujen asemakaavamuutokset eriytyvät aikataulullisesti jo
luonnosvaiheessa tavoitteista poiketen, Imatrankosken ja Tainionkosken kaava-
muutoksia viedään eteenpäin Kaukopäätä ja Linnalaa nopeammin

- Kaukopään koululla on menossa Raution kaupunginosayhdistyksen hanke koulun
jatkokäytön selvittämiseksi, kaavamuutos jää odottelemaan hankkeen tuloksia

- Linnalan koulusta tulee laatia rakennushistoriaselvitys ja se valmistuu vasta kesäl-
lä 2019, kaavamuutos jää odottelemaan selvitystä

- Imatrankosken koulun suojelumerkinnän pois jättäminen asemakaavasta edelleen
ajankohtainen, jatkokäyttöä sisäilmaongelmaiselle rakennukselle on vaikea löytää

- koulun tilalle esitetään asuinkerrostalorakentamista (AK)
Etelä-Karjalan museo:

- koulurakennuksen mahdollisen purkamisen kriteerien täyttyminen tulee käydä
ilmi kaavaselostuksesta, suojelumerkinnän pois jättäminen tulee perustua riittä-
viin selvityksiin

Kaakkois-Suomen ELY-keskus:
- vaikutusten arviointi tulee laatia rakennuksen herkkyysanalyysin kautta
- Imatran kaupungin alueelta tulisi kartoittaa kaikki 1950-luvun koulut, jääkö mi-

tään jäljelle jos Imatrankosken koulu puretaan
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5. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA SAATU PALAUTE JA VASTINEET

Pvm Palautteen antaja
Palaute

Vastine

8.5.2019 Telia Finland Oyj
Telia Finland Oyj:llä ei ole huomautettavaa kaavaluonnok-
seen. Merkitään tiedoksi.

9.5.2019 Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

Merkitään tiedoksi.

14.5.2019 Etelä-Karjalan Liitto
Kaavaluonnos noudattaa Etelä-Karjalan maakuntakaavaa
sijoittuen kaavan taajamatoimintojen alueelle (A). Kaava-
selostuksen alussa olisi hyvä olla kerrottuna selvemmin
kaavan tarkoitus, jossa koulu on tarkoitus purkaa ja sen
tilalle mahdollistetaan asuinkerrostalojen rakentaminen.

Etelä-Karjalan liiton mielestä on harmillista, että Imatran
koulujen kohtalona on niiden purku. Kaavaselostuksessa ei
ollut arvioita siitä, mitä Imatrankosken koulun purkaminen
maksaa tai vaihtoehtoisesti arviota koulun kunnostamisen
kustannuksista. Kaavahankkeen kannalta olisi tärkeää näh-
dä eri vaihtoehdot ja niiden kustannukset.

Kaavan vaikutuksissa on käyty läpi kulttuuriset, virkistyk-
sen ja liikenteelliset vaikutukset. Sosiaalisia vaikutuksia ei
kaavaselostuksessa ole otettu huomioon. Vaikutuksina tulisi
arvioida mm. nykyisen koulun oppilaiden sijoittuminen
muihin kouluihin sekä siitä aiheutuvat toimenpiteet ja vai-
kutukset. Koulun purkamisessa ei ole kysymys ainoastaan
rakennuksesta vaan siinä tapahtuvasta koulutoiminnasta.
Kaavaselostuksessa olisi tärkeää kertoa myös toiminnalliset
tavoitteet eli Imatrankosken koululaisten toisiin kouluihin
sijoittumisen ja opetuksen tavoitteiden toteutuminen.
Etelä-Karjalan Liitto pitää tärkeänä, että koululaisten kou-
lutyötilat ovat terveellisiä ja tarkoituksenmukaisia. Mikäli
ainoana vaihtoehtona on koulun purkaminen, tulee olla
selvä näkemys siitä, miten Imatrankosken koulussa tapah-
tunut koulutyö ja sen perusopetuksen painopistealueiden
opetus jatkuu turvallisena ja tasapainoisena myös tulevai-
suudessa.

Kaavamuutoksen tarkoitusta
avataan kaavaselostukseen.

Merkitään tiedoksi.

Imatran kaupunginvaltuusto on
päättänyt 24.10.2016 (§ 68), että
tulevaisuuden koulu- ja päiväko-
tiverkkoa kehitetään Imatralla ns.
kolmen koulukeskuksen mallin
mukaisesti. Em. päätöksen mu-
kaan esi- ja perusopetus tullaan
keskittämään vuoteen 2026
mennessä kolmeen yhtenäiskou-
luun – Vuoksenniskan, Mansik-
kalan ja Kosken koulukeskuksiin.
Kaavamuutosalueelta sijaitsevas-
ta Imatrankosken koulusta oppi-
laat siirtyvät Kosken koulukes-
kukseen, joka asetetun aikatau-
lun mukaisesti otetaan käyttöön
elokuussa 2021. Uudet Kosken
koulukeskuksen tilat tulevat ole-
maan terveelliset ja tarkoituk-
senmukaiset.
Kaavamuutos tukee Imatran
kaupungin kouluverkon kehittä-
miselle luotuja tavoitteita.

17.5.2019 Blue Lake Communications Oy (BLC)
BLC:llä on asemakaavamuutosalueella tietoliikennereittejä
ja tietoliikennereittejä ja tietoliikennekaapeleita. Kaapelei-
den ja kaapelireittien siirron maksaa tilaaja. Lausunnon
karttaliitteessä on vihreällä merkitty BLC:n tietoliikenne-
kaapelit ja tietoliikennereitit.

Tietoliikennekaapeli kulkee katu-
ja virkistysalueella eikä sitä siksi
merkitä erikseen kaavakarttaan.
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20.5.2019 Museovirasto
Kaava-alueella ei ole tiedossa muinaismuistolain
(295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai
muita arkeologisia kohteita. Arkeologisen kulttuuriperin-
nön osalta ei tarvita lisäselvityksiä. Museovirastolla ei ole
tarvetta seurata kaavahankkeen etenemistä.
Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopi-
muksen mukaan rakennetun ympäristön osalta lausunnon-
antaja on Etelä-Karjalan museo.

Merkitään tiedoksi.

3.6.2019 Wuoksen Agility Urheilijat ry
Yhdistys on huolestunut seurojen ym. harrastajien harjoit-
telu- ja kokoontumispaikkojen häviämisestä. Yhdistys jär-
jestää vähintään kahdet agilitykilpailut vuodessa, seura
rahoittaa toimintaansa mm. näiden kilpailujen tuotolla.
Yhdistys on järjestänyt virallisia kilpailuja Mikonpuiston
kentällä, Vuoksenniskan kentällä ja Imatrankosken kentäl-
lä. Kaavaluonnoksessa Mikonpuiston kenttä pienenee puo-
leen nykyisestä, jäljelle jäävä alue n. 40x50 m riittää vielä
viralliseksi kisakentäksi, mutta jos alue vielä pienenee, ei
kisoja voi enää järjestää.
Säilyykö kaavaluonnoksessa osoitettu vu-3 –alue avoimena
kenttänä vai onko tulossa jonkinlaisia rakennelmia?
Pysäköintipaikkoja on nykyisinkin liian vähän ja ne vähe-
nevät kaavaluonnoksessa entisestään.
Wuoksen Agility Urheilijat ry esittää, että kortteliin 16 tulisi
vain kaksi AK-tonttia ja eteläisimmän tontin alue olisi kent-
tä- sekä pysäköintialuetta.

Kaavaluonnosta muutetaan siten,
että nykyiset palloilu-, tennis- ja
skeittikentät säilyvät. Tämä mah-
dollistuu osoittamalla asemakaa-
vamuutokseen kolmen kerrosta-
lotontin (AK) sijaista kaksi ker-
rostalotonttia.

4.6.2019 Vammaisneuvosto
Ei huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.
Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että esteettömyys otetaan
huomioon tulevassa alueen rakennus- ja liikennesuunnitte-
lussa sekä rakentamisessa.

Merkitään tiedoksi.

7.6.2019 Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto puoltaa asemakaavamuutoksen hyväksy-
mistä. Luonnoksessa on huomioitu lähivirkistysalueen säi-
lyttäminen. Kerrostalojen lisäksi on mahdolistettu palvelu-
rakentaminen.

Merkitään tiedoksi.

7.6.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kuuleminen OAS vaiheessa
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis-
ja arviointisuunnitelma (OAS) on pidetty nähtävillä 18.2.–
19.3.2019. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on mainittu
OASissa osallisena. OASia ei kuitenkaan lähetetty ELY-
keskukselle tiedoksi mahdollista lausuntoa varten, kuten
MRL 63.3 §:ssä säädetään. Asemakaavamuutoksesta on
järjestetty valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu
1.2.2019. Voidaan katsoa, että ELY-keskukselle on MRA 30
§:n mukaisesti tuossa neuvottelussa varattu tilaisuus esittää
mielipiteensä valmisteluaineistosta. Hyvänä käytäntönä on,
että kaavan tullessa vireille ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä siitä lähe-
tetään tieto ELY-keskuksen kirjaamoon. Poikkeuksena tä-
hän on asemakaavan muutos, jonka voidaan katsoa olevan
vaikutuksiltaan vähäinen (MRL 63.2 § lakimuutos 1.5.2017)
(vaikutuksiltaan vähäisen kaavan määritelmä: MRL 191.3§).
Yleiskaavan mukaisuus
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä, Asemakaavan sisäl-
tövaatimukset, säädetään, että "Asemakaavaa laadittaessa

Merkitään tiedoksi.

Asemakaavaluonnoksen suhdetta
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on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otetta-
va huomioon siten kuin siitä edellä säädetään."
Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra
2020”, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
19.4.2004. Suunnittelualueelle on yleiskaavassa osoitettu
julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Imatrankos-
ken koulu on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr).
Imatrankosken koulun kortteli on poistunut koulukäytöstä.
Asemakaavan muutosluonnos poikkeaa yleiskaavasta kort-
telin käyttötarkoituksen osalta.
Mikonpuiston päiväkodin osalta korttelialueen käyttötar-
koitus on palvelurakennusten korttelialue. Suurin osa kort-
telista on osoitettu kerrostalojen korttelialueeksi (AK).
Yleiskaavassa suojeltavaksi rakennukseksi osoitettua koulua
ei ole osoitettu suojelumerkinnällä, vaan sen tilalle on osoi-
tettu rakennusalat kolmelle kuusikerroksiselle asuinkerros-
talolle.

Asemakaavan sisältövaatimukset
Asemakaavan sisältövaatimuksissa (MRL 54.2 §) säädetään:
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset
terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle,
palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestä-
miselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä
tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.
Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava
riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia
alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinym-
päristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä,
joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon
ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomis-
tajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta
rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka
kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämät-
tä voidaan välttää.

Kulttuurihistorialliset arvot
Kaavaselostuksessa on koulurakennuksen rakennushistori-
allisia arvoja avattu laajasti pohjautuen Rambollin laati-
maan Rakennushistoriaselvitykseen (31.8.2016) pohjau-
tuen: Koulurakennuksen rakennushistorialliset arvot il-
menevät ennen kaikkea Koulukadun puoleisessa julkisivus-
sa, sisäänkäyntikatosten rakentamistavassa, yksityiskoh-
dissa ja julkisivumateriaalien käytössä. Vaikka rakennuk-
sessa on tehty vuosien varrella lukuisia muutoksia sisäti-
loihin, rakennuksen julkisivut ja massa ovat säilyttäneet
alkuperäisen asunsa. Imatrankosken koulu liittyy Imatran
kauppalan perustamiseen, jonka omaksi ensimmäiseksi
kouluksi Imatrankosken koulu rakennettiin. Laajemmin
historialliset arvot liittyvät maamme kansakoulujen ra-
kentamiseen oppivelvollisuuslain ja suurten ikäluokkien
kouluikään tulemisen myötä. Aivan Koulukatuun kiinni
rakennettu Imatrankosken koulu sijaitsee taajamakuvalli-
sesti tärkeällä paikalla.
Koululla on todettu olevan sekä rakennushistoriallisia, his-
toriallisia että maisemallisia arvoja. Rakennusta ei ole kui-
tenkaan asemakaavassa suojeltu. Tältä osin asemakaavan
muutosluonnos on MRL 54.2 §:n vastainen.

yleiskaavaan on käsitelty kaava-
selostuksen kohdassa ”5.5 Ase-
makaavamuutoksen suhde
osayleiskaavaan”.
Imatran uuden yleiskaavan laa-
timinen on aloitusvaiheessa, osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma
on valmistunut vuoden 2018
alussa. Yleiskaavaan tullaan tar-
kistamaan mm. myös rakennus-
suojelumerkinnät.
Imatrankosken koulua ei ole
merkitty suojeltavaksi voimassa
olevassa asemakaavassa (YM
vahv. 30.7.1986).

Merkitään tiedoksi.

Kaavaluonnoksen liitteenä olleen
rakennushistoriaselvityksen
(Ramboll, 31.8.2016) kappaleessa
”6. JOHTOPÄÄTÖKSET” on esi-
tetty arvio selvitettävien raken-
nusten säilyneisyydestä ja niille
on määritelty arvot. Imatrakos-
ken koulun rakennushistorialli-
sista arvoista todetaan:
”Rakennus edustaa massaltaan
ja materiaaleiltaan 1950-luvun
arkkitehtuuria. Muotokieli on
selvityksessä mukana olleita ja
aiemmin rakennettuja kansa-
kouluja (Kaukopään koulu, Tai-
nionkosken koulu ja ns. Kump-
panuustalo) vapautuneempaa.
Juhlasaliosan arkkitehtuuri
poikkeaa aikakautensa ja koulu-
osan arkkitehtuurista ja raken-
nus ei muodosta arkkitehtuuril-
taan erityisen eheää kokonai-
suutta. Rakennushistorialliset
arvot ilmenevät ennen kaikkea
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Terveellisyys, turvallisuus ja kohtuuton haitta
Asemakaavaratkaisun perusteluissa on todettu, että
…koulurakennuksen rakenteissa on ilmennyt kosteusvauri-
oita ja laaja-alaista mikrobikasvustoa. Rakennuksessa suo-
ritetut kuntoarviot ja –tutkimukset osoittavat, että riskien
poistaminen kokonaan vaatisi laajoja rakenteiden purku- ja
uusimistöitä koko rakennuksessa. Rakennukselle on lähes
mahdotonta löytää jatkokäyttöä.
Kaavaselostuksessa viitataan laadittuun kuntoarvioon
(Raksystems Insinööritoimisto Oy, 31.3.2015) sekä osittai-
siin kuntotutkimuksiin (Kärki Sisäilmatalo, 13.2.2018).
Näitä selvityksiä tai osia niistä ei ole liitetty kaava-
asiakirjoihin. Osallisten on mahdotonta arvioida rakennuk-
sen kuntoa
ilman näyttöä asiasta.

Asemakaavaa laadittaessa tulee maankäyttö- ja rakennus-
lain 54 §:n 2 momentin mukaan vaalia rakennettua ympä-
ristöä eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Ase-
makaavalla ei kuitenkaan pykälän 3 momentin mukaan saa
asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sel-
laista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuu-
tonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaati-
muksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Saman lain 57 §:n
momentissa 3 määritellään asemakaavamääräyksistä johtu-
vista korvauksista. Muun kuin valtakunnallisesti arvokkaan
rakennuksen osalta korvausvelvollinen on kunta, eikä kor-
vaus koske julkisyhteisöjen omistamia rakennuksia.

Purkamisen kriteerit
Perusteet sr-merkinnän pois jättämiseen voivat syntyä käyt-
täen samoja kriteereitä kuin purkamisluvan yhteydessä.
Tällöin tuleekin miettiä, että täyttyvätkö purkamisluvan
edellytykset (MRL 139 §) ja onko rakennuksen kunnossapi-
dossa toimittu lain määräämällä tavalla (MRL 166 §). Lisäk-
si rakennuksen tulee korjauksen jälkeen täyttää rakentami-
selle asetettavat vaatimukset yleisellä tasolla ja erityisesti
koskien terveellisyyttä ja käyttöturvallisuutta (MRL 117 §,
117 c §, 117 d §).

Lopuksi
Yleisenä huomautuksena voidaan todeta, että kaavassa suo-
jeltavaksi määrätyn rakennuksen kunnossapitovelvollisuu-
den laiminlyönnin ei pitäisi voida johtaa suojeluarvojen
lopulliseen menettämiseen. Sr-merkinnän poisjättäminen
tulee perustua riittäviin selvityksiin ja analyyseihin.
Kaavamateriaalista ei käy ilmi sellaisia perusteita, jotka
mahdollistaisivat rakennuksen purkamisen. Asemakaava-
selostusta tulee täydentää tarkemmalla tiedolla rakennuk-
sen kunnosta sekä säilyttämisen korjauskustannuksista.
Kaavaselostusta tulee ehdotusvaiheeseen täydentää vaiku-
tusten arvioinnin osalta niin, että asemakaava täyttää
MRL:n sille määrittämät sisältövaatimukset.

Koulukadun puoleisessa julkisi-
vussa, sisäänkäyntikatosten
rakentamistavassa, yksityiskoh-
dissa ja julkivisumateriaalin
käytössä.”

Kuntoarvio- ja kuntotutkimusra-
portit liitetään kaavaselostuk-
seen.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

Kaavaselostusta täydennetään.

11.6.2019 Rakennusvalvontajaosto
Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Merkitään tiedoksi.
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11.6.2019 Elivoima-ohjausryhmä (ELVO-ryhmä)
AK-korttelialueella voisi olla varaus vain kahdelle kerrosta-
lolle (eteläisin AK-tontti muutetaan viheralueeksi).
Ei muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

Kaavaluonnosta muutetaan siten,
että nykyiset palloilu-, tennis- ja
skeittikentät säilyvät. Tämä mah-
dollistuu osoittamalla asemakaa-
vamuutokseen kolmen kerrosta-
lotontin (AK) sijaista kaksi ker-
rostalotonttia.

11.6.2019 Ympäristölautakunta
Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Merkitään tiedoksi.

14.6.2019 Etelä-Karjalan Museo
Etelä-Karjalan museo toteaa, että asemakaavan muutos-
luonnos on sisältövaatimuksiltaan MRL 54.2§:n vastainen.
Sr-merkinnän poisjättäminen tulee perustua riittäviin selvi-
tyksiin. Kaava-aineistossa ei ole osoitettu sellaisia perustei-
ta, jotka mahdollistaisivat merkinnän poistamisen ja raken-
nuksen purkamisen. Asemakaavaselostusta tulee täydentää
selvityksellä rakennuksen kunnosta sekä säilyttämiseen
tähtäävistä korjauskustannuksista.
Koulurakennuksesta on laadittu kuntoarvio (Raksystems
Insinööritoimisto Oy 2015) ja tutkimus sisäilmasta (Kärki
Sisäilmatalo 2018). Näitä selvityksiä tai osia niistä ei ole
liitetty kaava-asiakirjoihin. Täten rakennuksen kunnon
arviointi on mahdotonta.

Lisäksi työneuvottelussa 28.2. museo on kehottanut kaa-
voittajaa tarkastelemaan kaavaselosteessa Imatran alueen
säilyneitä aikalaiskouluja. Täten saadaan kattava kokonais-
käsitys alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaista säilyneis-
tä 1950-luvun koulurakennuksista kaavan jatkotoimenpi-
teiden päättämisen tueksi. Kaavaluonnosta tulee täydentää
vaikutusten arvioinnin osalta edellä mainitulla kohdalla.
Ei muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

Kaavaselostusta täydennetään.

Kaavaselostusta täydennetään
selvityksellä rakennetuista ja
säilyneistä 1950-luvun koulura-
kennuksista Imatralla. Vaikutus-
ten arviointia täydennetään ko.
selvityksen pohjalta.

18.6.2019 Hyvinvointilautakunta
Kasvatus- ja hyvinvointipalvelut katsoo, että kaavaluonnos-
ta on muutettava siten, että Mikonpuiston kenttä säilyy
nykyisen kokoisena. Tulevaisuudessa Imatralla tarvitaan
koulukeskusten kenttien lisäksi vähintään yksi isokokoinen
kenttä erilaisten harrastusten ja tapahtumien tarpeeseen.

Luonnosta muutetaan siten, että
nykyiset palloilu-, tennis- ja
skeittikentät säilyvät. Tämä mah-
dollistuu osoittamalla asemakaa-
vamuutokseen kolmen kerrosta-
lotontin (AK) sijaista kaksi ker-
rostalotonttia.
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6. LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

6.1 Telia Finland Oyj
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6.2 Etelä-Karjalan pelastuslaitos
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6.3 Etelä-Karjalan liitto
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6.4 Blue Lake Communications Oy
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6.5 Museovirasto
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6.6 Wuoksen Agility Urheilijat ry
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6.7 Vammaisneuvosto
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6.8 Vanhusneuvosto
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6.9 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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6.10 Rakennusvalvontajaosto



23 / 55

6.11 Elinvoima-ohjausryhmä (ELVO)
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6.12 Ympäristölautakunta
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6.13 Etelä-Karjalan museo



26 / 55



27 / 55

6.14 Hyvinvointilautakunta
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7. ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA VASTINEET

Pvm Palautteen antaja
Palaute

Vastine

21.10.2019 MITRA Imatran Rakennuttaja Oy
Ei huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Merkitään tiedoksi.

22.1o.2019 Elisa Oyj
Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutok-
seen.
Alueella (Koulukadussa ja siitä jatkuvassa kevyenliikenteen
väylässä) on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeli, jonka olemas-
saolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa ja huolehtia
sen riittävästä suojauksesta.

Mikäli kaapelia joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsi-
jan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto.
Siirrot ovat maksullisia (maankäyttö- ja Rakennuslaki 89
§). lisätietoja asiasta antaa verkontuki@elisa.fi

Merkitään tiedoksi.

23.10.2019 Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Suunnittelukohteena oleva alue kuuluu Etelä-Karjalan pe-
lastuslaitoksen riskialueluokittelussa luokkaan II. Suunni-
telman mukaiset rakennuskannan muutokset ja alueella
vaikuttavien henkilöiden lukumäärän lisäys mahdollistavat
sen, että alueen riskiluokitus mahdollisesti nousee vaati-
vammalle tasolle (I-riskiluokka).
Muutoin pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa
asemakaavamuutoksen asiakirjoissa esille tuotuihin asioi-
hin.

Merkitään tiedoksi.

29.10.2019 Museovirasto
Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Merkitään tiedoksi.

12.11.2019 Rakennusvalvontajaosto
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutoseh-
dotusta 1096, kaupunginosa 12 Imatrankoski, huomautuk-
sitta.

Merkitään tiedoksi.

14.11.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELYn aiempi lausunto
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 7.6.2019 lausunut ase-
makaavan muutoksen luonnoksesta. Lausunnossa otettiin
kantaa kaavamuutoksen yleiskaavan mukaisuuteen suoje-
lumerkinnän osalta, asemakaavan sisältövaatimusten täyt-
tymiseen, koulurakennuksen kulttuurihistoriallisten arvo-
jen huomiointiin, rakennuksen kunnon osoittamiseen sekä
koulurakennuksen suojelumerkinnän poistamiseen.

Sr-merkinnän poisjättäminen tulee perustua riittäviin selvi-
tyksiin ja analyyseihin. Kaavamateriaalista ei käy ilmi sellai-
sia perusteita, jotka mahdollistaisivat rakennuksen purka-
misen. Asemakaavaselostusta tulee täydentää tarkemmalla
tiedolla rakennuksen kunnosta sekä säilyttämisen korjaus-
kustannuksista.

Muutokset valmisteluvaiheen jälkeen
Kaava-aineistoa on täydennetty luonnosvaiheen jälkeen
kuntoarviolla (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 31.3.2015)
sekä osittaisella kuntotutkimuksella (Kärki Sisäilmatalo,
13.2.2018).

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.
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Lisäksi kaavamateriaalia on täydennetty kaavaselvityksellä,
jossa on lueteltu Imatran keskustan alueen koulurakennuk-
set. Kouluselvitys hyvä kooste siitä mitä on, mutta raken-
nusten arvot (kulttuurihistoriallinen, historiallinen ja mai-
semallinen arvottaminen puuttuvat). Ilman arvottamista
selvitys ei täytä inventoinnille ja kaavaselvitykselle asetettu-
ja tavoitteita.

Rakennuksen kunto ja korjauskustannukset
Kaavamateriaaliin liitetyissä selvityksissä on tutkittu raken-
nuksen kuntoa vuosina 2015 ja 2018. Aiempi selvitys ja
siihen liittyvä kustannusarvio on tehty kouluna käyttämistä
varten. Toisessa selvityksessä tutkittiin muutamaa tilaa,
joissa oli koettu hajuhaittoja.

ELY-keskus on tutustunut kuntoarvioon ja -tutkimukseen.
Yleiskuvana niistä piirtyy, että kustannukset ovat muodos-
tuneet olettamuksesta, että rakennus säilyisi koulukäytössä.
Kuntoarvion mukaan osa korjaustarpeesta on pintamateri-
aalien uudistamista, joka on normaalia rakennuksen kun-
nossapitoa. Merkittävä osuus (kolmannes) kustannuksista
on laskettu muodostuvan siitä, että rakennukseen toteutet-
taisiin koneellinen ilmastointi niille osille, jossa tällaista ei
vielä ollut. Tavoitteena korjauksessa oli siis uudisrakenta-
misen kriteerit täyttävä rakennus. Suojelurakennuksessa
voidaan rakentamiseen asetettujen vaatimusten osalta poi-
keta nykymääräyksistä mm. energiatehokkuuden osalta.
Kustannusarviossa ei ole huomioitu näitä seikkoja.
Koulukäyttö on päättynyt. Purkamisen sijaan ensisijaisesti
tulee rakennukselle hakea uutta omistajaa ja käyttötarkoi-
tuksia. Asemakaavaratkaisun täytyisi mahdollistaa myös
nykyisen rakennuksen muuttaminen esim. asumiseen.

Kaavaratkaisun lainmukaisuus
Asemakaavamuutos on edelleen yleiskaavan vastainen kort-
telialueen käyttötarkoituksen ja suojelumerkinnän osalta.
Koululla on sekä rakennushistoriallisia, historiallisia että
maisemallisia arvoja. Rakennusta ei ole kuitenkaan asema-
kaavamuutoksessa suojeltu.

Jotta suojelustatus voidaan poistaa, on suojeluarvojen täy-
tynyt heikentyä merkittävästi. Kaavaratkaisussa vedotaan
rakennuksen huonoon kuntoon ja näin ollen omistajalle
aiheutuvaan kohtuuttomaan haittaan (MRL 54.3 §). Perus-
teluna kaava-aineistossa on kaksi selvitystä rakennuksen
kunnosta. Niiden perusteella ei ole pääteltävissä, että ra-
kennuksen kunto olisi sellainen, ettei korjaaminen olisi
mahdollista. Kustannusarviossa ei ole huomioitu suojelura-
kennukseen sovellettavia keveämpiä rakennusmääräyksiä
(MRL177§).

Kouluselvitys on laadittu kaava-
selostuksen vaikutusten arvioin-
nin tueksi eikä sen tarkoitus ole
ollut arvottaa rakennuksia vaan
saattaa ilmi ELY-keskuksen oh-
jeistuksen (Annu Tulonen) mu-
kaisesti Imatralla vielä olevat
1970 ja sitä ennen rakennetut
koulurakennukset. Selvityksen
koulurakennusten arvottaminen
vaatisi perusteellista rakennus-
historiallista selvittämistä, johon
tässä työssä ei ole tarkoitus ryh-
tyä.

Koulurakennuksesta tehdyissä
sisäilmatutkimuksissa on havait-
tu, että rakennuksen rakenteissa
on selvää mikrobikasvustoa ja
että välipohjarakenteissa mikro-
bikasvustot ovat laaja-alaisia. Jo
koulukäyttöönkin (tilapäinen
oleskelu) peruskorjattaessa kus-
tannukset tulisivat olemaan mit-
tavat. Jatkuvaan oleskeluun eli
mm. asuinkäyttöön peruskorjat-
taessa kustannukset nousisivat
arvioiduista huomattavasti, koska
mikrobivaurioiden aiheuttama
sisäilman epäpuhtaus syineen
tulee poistaa rakennuksesta tyys-
tin ja kokonaan.

Imatran kaupunki tunnistaa ja
tiedostaa lausunnossa mainitut
koulurakennuksen arvot, mutta
koulurakennuksen kunto huomi-
oon ottaen rakennukselle on erit-
täin vaikea saada rakennutta-
jaa/sijoittajaa ja sitä kautta jat-
kokäyttöä. Rakennuksen suoje-
lusta seuraa hyvin todennäköises-
ti, että rakennus jää paikoilleen
rapistumaan ja rumentamaan
keskustan kaupunkiympäristöä.
Kaavamuutos sallii kouluraken-
nuksen säilyttämiselle vaihtoeh-
toisen ratkaisun, joka toteutues-
saan tiivistää kaupunkirakennet-
ta, mahdollistaa lisää keskusta-
asumista ja eheyttää kaupunki-
kuvaa sekä lisää Imatrankosken
keskustan elinvoimaa.
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Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei poikkeamista
yleiskaavasta ole perusteltu riittävästi. Suojelumerkinnän
pois jättämisen osalta asemakaavan muutosluonnos on
MRL 54.2 §:n (asemakaavan sisältövaatimukset) vastainen.

Liikenne
Kohde sijaitsee kaupungin katuverkolla. Lähin yleisen tie-
verkon osa sijaitsee suunnasta riippuen n. 1,5 km päässä tai
kauempana kaupungin katuverkkoa kulkien.  Ko. kaava-
muutoksen mahdollisesti aiheuttama muutos maankäytölli-
sessä liikenteessä maantieverkolle suodattuu kaupungin
katuverkon kautta ja jakautuu usealle eri reitille.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen näkökulmasta
käsittelyssä olevalla kaavamuutoksella ei ole vaikutusta
alueen yleisten teiden liikenneturvallisuuteen, liittymiin tai
liikennöitävyyteen

Muita huomioita
Esitetyssä kaavaratkaisussa on ajateltu ajoyhteys palvelura-
kennusten korttelialueelle (P) autopaikkojen korttelialueen
(LPA) kautta. Kulku toisen korttelialueen läpi tulee merkitä
kaavaan ajoyhteysmerkinnällä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedostaa Imatran kaupun-
gin haastavan taloudellisen tilanteen. Kouluverkkouudis-
tuksen myötä on useita kouluja jäänyt tyhjilleen. Kaavaan
liitettyä kouluselvitystä tulee jatkoa varten täydentää arvot-
tamalla kaupungin alueen koulut.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan
asemakaavasta tulee järjestää ehdotusvaiheen viranomais-
neuvottelu.

Ks. edellä. Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

LPA-korttelialue on osoitettu
palvelurakennusten korttelialu-
een (P, tontti 3) käyttöön mer-
kinnällä 16-3, ”suluissa olevat
numerot osoittavat korttelit-
tontit, joiden autopaikkoja saa
alueelle sijoittaa”. Ajoyhteyttä ei
ole tarpeen erikseen merkitä kaa-
vakarttaan.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

15.11.2019 Etelä-Karjalan Museo
Museo on osallinen hankkeessa rakennetun ympäristön
osalta. Museo on lausunut kaavaluonnoksesta 19.6.2019.
(kts. edellä kappaleet 5 ja 6)

Kaavan luonnosvaihetta koskevassa lausunnossa Etelä-
Karjalan museo edellytti kaava-aineistoon liitettäväksi pe-
rusteita rakennuksen suojelumerkinnän poistamiselle sekä
Imatran säilyneiden aikalaiskoulujen vertailua. Kaava-
aineistoon on lisätty sisäilmatutkimus, kuntotutkimus sisäl-
täen toimenpide-ehdotusten kustannusarvion sekä kuvalli-
nen listaus Imatran ennen 1970-vuotta rakennetuista kou-
luista. Museo edellytti lisättäväksi myös rakennuksen säilyt-
tämistä tarkastelevaa vaihtoehtoa korjauskustannuksineen.

Sisäilmatutkimuksen tavoitteena oli selvittää haitallisten
sisäilmaan vaikuttavien mikrobien ja haitta-aineiden vaiku-
tusta. Selvityksen mukaan käyttäjät kokivat sisäilman huo-
noksi erityisesti kahden tilan osalta hajun vuoksi. Selvityk-
sessä ei osoitettu minkään tilan osalta terveydelle erityisen
vaarallista määrää mikrobeja. Hajun lähteeksi epäiltiin
alkuperäisten pintamateriaalien halkikulumisesta johtuvaa

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.
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ominaishajua (muovimaton juuttipohja). Kuntotutkimuk-
sessa osoitettiin huollon ja uusimisen sekä parantamisen
kohdat kustannuksineen sekä rakennustekniikan että mate-
riaalien osalta. Toimenpiteet olivat pääasiassa talotekniikan
päivittämiseen, rakennusosien perusparantamiseen ja pin-
tamateriaalien uusimiseen liittyviä.

Yleispiirteisessä kouluselvityksessä esitettiin Imatran ennen
vuotta 1970 rakennettuja kouluja. Kouluselvityksestä ei käy
ilmi rakennusten erityiset ominaispiirteet tai arvoteta koh-
teiden kulttuurihistoriallisia arvoja.

Selvityksen mukaan Imatralla on Imatrankosken koulun
lisäksi säilynyt neljä muuta aikalaisrakennusta. Vuoksen-
niskan koulu (rv. 1959) on suojeltu voimassa olevassa ase-
makaavassa. Meltolan koulua (rv. 1950) ei ole suojeltu ja
koulurakennuksen purkamista on esitetty. Itä-Siitolan uusi
koulu (rv. 1954) ja Linnalan uusi koulu (rv. 1955) ovat suo-
jeltu asemakaavassa (jälkimmäisen osalta vireillä asema-
kaavamuutos, jossa tarkastellaan rakennuksen suojelumer-
kinnän poistamista). Selvityksen perusteella museo toteaa,
että Imatrankosken koulu edustaa alueella harvinaistuvaa ja
uhanalaiseksi käyvää 1950-luvun kouluarkkitehtuuria.
Imatrankosken koulu on alueen säilyneistä 1950-luvun
aikalaisrakennuksista arkkitehtonisesti ja rakennustyypil-
tään yksi edustavimmista.

Etelä-Karjalan museo toteaa, että asemakaavaehdotus on
edelleenkin MRL 54.2 §:n vastainen. Koulun säilyttämistä
tukevaa vaihtoehtoa ei ole esitetty. Myöskään sisäilmatut-
kimukset sekä kuntotutkimukset eivät anna perusteluja
koulurakennuksen purkamisen edellytysten täyttymisestä.
Alkuperäisten pintamateriaalien, LVS-järjestelmien ja ik-
kunoiden tekninen elinkaari, painovoimaisen ilmanvaihdon
nykymääräysten mukainen materiaali ei ole syy rakennuk-
sen purkamiselle vaan peruskorjaamiselle. Rakennuksessa
ei todettu kosteusvaurioita tai vaarallista määrää haitallisia
mikrobeja. Museo toteaa, että näin ollen selosteeseen liite-
tyistä asiakirjoista ei käy ilmi mitään sellaista kohtaa, jotka
heikentäisivät rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja ja
sr-statusta.

Koulun sr-merkinnän poisjättäminen tulee perustua riittä-
viin selvityksiin. Kaava-aineistossa ei ole edelleenkään osoi-
tettu sellaisia perusteita, jotka mahdollistaisivat merkinnän
poistamisen ja rakennuksen purkamisen.

Kouluselvitys on laadittu kaava-
selostuksen vaikutusten arvioin-
nin tueksi eikä sen tarkoitus ole
ollut arvottaa rakennuksia vaan
saattaa ilmi ELY-keskuksen oh-
jeistuksen (Annu Tulonen) mu-
kaisesti Imatralla vielä olevat
1970 ja sitä ennen rakennetut
koulurakennukset. Selvityksen
koulurakennusten arvottaminen
vaatisi perusteellista rakennus-
historiallista selvittämistä, johon
tässä työssä ei ole tarkoitus ryh-
tyä.

Merkitään tiedoksi.

Koulurakennuksesta tehdyissä
sisäilmatutkimuksissa on havait-
tu, että rakennuksen rakenteissa
on selvää mikrobikasvustoa ja
että välipohjarakenteissa mikro-
bikasvustot ovat laaja-alaisia. Jo
koulukäyttöönkin (tilapäinen
oleskelu) peruskorjattaessa kus-
tannukset tulisivat olemaan mit-
tavat. Jatkuvaan oleskeluun eli
mm. asuinkäyttöön peruskorjat-
taessa kustannukset nousisivat
arvioiduista huomattavasti, koska
mikrobivaurioiden aiheuttama
sisäilman epäpuhtaus syineen
tulee poistaa rakennuksesta tyys-
tin ja kokonaan.

Imatran kaupunki tunnistaa ja
tiedostaa koulurakennuksen ar-
vot, mutta koulurakennuksen
kunto huomioon ottaen raken-
nukselle on erittäin vaikea saada
rakennuttajaa/sijoittajaa ja sitä
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Lisäksi Etelä-Karjalan museolle tulee saattaa tiedoksi kaa-
van 1096 hyväksymiskäsittelyn päätös.

kautta jatkokäyttöä. Rakennuk-
sen suojelusta seuraa hyvin to-
dennäköisesti, että rakennus jää
paikoilleen rapistumaan ja ru-
mentamaan keskustan kaupun-
kiympäristöä. Kaavamuutos sallii
koulurakennuksen säilyttämiselle
vaihtoehtoisen ratkaisun, joka
toteutuessaan tiivistää kaupunki-
rakennetta, mahdollistaa lisää
keskusta-asumista ja eheyttää
kaupunkikuvaa sekä lisää Imat-
rankosken keskustan elinvoimaa.

Päätös kaavan hyväksymisestä
toimitetaan Etelä-Karjalan muse-
olle.

18.11.209 Vammaisneuvosto
Ei huomautettavaa asemakaavamuutosehdotuksesta. Merkitään tiedoksi.

18.11.2019 Vanhusneuvosto
Ei huomautettavaa asemakaavamuutosehdotuksesta. Merkitään tiedoksi.

18.11.209 Fingrid Oy
Asemakaava-alueen läheisyydessä on useita Fingridin 110
kV voimajohtoja. Vuoksen ja Imatran välisiä voimajohtoja
on äskettäin uusittu ja lunastustoimitukset ovat olleet
käynnissä vuoden 2019 aikana. Asemakaava-aluetta sivuaa
110 kV voimajohdot Vuoksi -Tainionkoski ja Vuoksi - Kon-
kapelto. Asemakaavan kohdalla voimajohtojen pylväspaikat
ja voimajohtoalueen sijainti ovat muuttuneet uusimisen
myötä.

Lausunnon kuvassa 2 näkyvä muuttunut voimajohtoalue
tulee merkitä asemakaavaan kokonaisuudessaan, niiltä osin
kun se ulottuu asemakaavan alueelle. Kuvassa 2 näkyvä
muuttunut voimajohtoalue tulee merkitä asemakaavaan
kokonaisuudessaan, niiltä osin kun se ulottuu asemakaavan
alueelle. Pylväiden uudet paikat saa tarvittaessa koordinaat-
teina Fingridistä Max Isakssonilta (Max.Isaksson@fingrid.fi
puhelin 030 395 5123).

Vaara-aluemerkintä va ei sovellu luonteeltaan tavanomais-
ten kantaverkon voimajohtojen suoja-alueiden merkinnäk-
si. Ympäristöministeriön ohjeen (Asemakaavamerkinnät ja
–määräykset YM 17.6.2003) mukaisesti vaara-alue –
merkinnällä osoitetaan alueita, joilla liikkuminen on turval-
lisuussyistä rajoitettu tai sitä on tarkoitus rajoittaa. Voima-

Merkitään tiedoksi.

Voimajohtoalue merkitään lau-
sunnon liitekartan mukaisesti
kaavakarttaan niiltä osin kuin se
ulottuu kaavamuutosalueelle.

Kaavakartassa käytetään Imatran
kaupungin asemakaavoihin va-
kiintunutta va-merkintää, ”vaara-
alueen raja”.



33 / 55

johtoalueella ei ole tarpeen rajoittaa liikkumista (vaikka
ympäristöministeriön oppaassa mainitaankin, että voima-
linjojen alueilla voidaan käyttää vaara-alueen merkintää).
Jos kaupungin asemakaavojen vakiintunut linja on käyttää
"vaara-alue" -merkintää, meillä ei ole huomautettavaa asi-
asta.
Asemakaavassa on osoitettu johtoaluetta sivuten lähivirkis-
tysaluetta (VL). Etäämmällä johdosta on päiväkotia varten
palveluiden alue (P) ja koulun tilalle tulevat asuin kerrosta-
lot (AK). Urheilukentät tulee sijoittaa kokonaan tulevan
voimajohtoalueenulkopuolelle. Voimajohtoalueelle ei sovel-
lu esim. monet liikuntatoimintojen vaatimat rakenteet.
Fingrid ei myöskään hyväksy johtoalueelle toimintaa, joka
kokoaa ihmisiä oleskelemaan voimajohtoalueella. Suunnit-
telussa on otettava huomioon turvallisuus-, terveys- ja viih-
tyisyysnäkökohdat voimajohtoalueella. Toimintojen toteu-
tuskelpoisuus on tarvittaessa varmistettava Fingridistä eril-
lisellä risteämälausuntopyynnöllä.

Muistutamme kuitenkin seuraavista asioista, jotka on otet-
tava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa voimajoh-
don läheisyydessä:

• Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toi-
minta ei saa olla ristiriidassa ympäristön sähköturvalli-
suuden kanssa eikä se saa aiheuttaa vaaraa voimajoh-
donkäytölle ja kunnossa pysymiselle

• Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien
omaisuutta. Johdon omistajalla on oikeus pitää voima-
johtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa
sitä.

• Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai ra-
kennelmia ilman erityistä lupaa. Em. rakenteet tai lait-
teet eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä kor-
keita.

• Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toi-
minta ei saa olla ristiriidassa ympäristön sähköturvalli-
suuden kanssa eikä se saa aiheuttaa vaaraa voimajoh-
don käytölle ja kunnossa pysymiselle.

• Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maan-
alaisia rakennuksia.

• Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita
tai kasveja, joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä 4
metriä. Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoite-
taan.

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta raken-
tamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausun-
to. Risteämä voi olla myös esimerkiksi tie, katu, maan-
muokkaustoimenpide, rakennelma tai rakennus, joka sijoit-
tuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyy-
tää, vaikka suunnitelma olisi osoitettu kaavassa. Lausunto-
pyynnön voi lähettää osoitteeseen Fingrid Oyj, Ris-
teämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki tai sähköpostilla
risteamalausunnot@fingrid.fi .

Asemakaavamuutokseen on osoi-
tettu suunnittelualueen etelä-
osaan voimajohtolinjojen lähei-
syyteen palloilu-, tennis- ja rulla-
lautailukentät (vu-3). Kaikki ken-
tät ovat olemassa olevia kenttiä
eivätkä mitkään niistä sijoitu
voimajohdon vaara-alueelle (va).
Kentät palvelevat ja ovat pitkään
palvelleet Imatrankosken ulkoili-
joita alueellisesti ja ovat asukkail-
le tärkeitä. Uusien rakenteiden ja
rakennelmien toteutuskelpoisuus
varmistetaan Fingridistä.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

19.11.2019 Ympäristölautakunta
Imatran seudun ympäristölautakunnalla Imatran kaupun-
gin terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisena
ei ole huomautettavaa asemakaavamuutoksen 1096, Imat-

Merkitään tiedoksi.
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rankosken koulu, ehdotuksesta.

19.11.2019 Hyvinvointilautakunta
Kaavan 1096 jatkovalmistelussa on otettu huomioon Hy-
vinvointilautakunnan lausunnossaan 18.6.2019 § 62 esittä-
mät muutostarpeet. Kaavaesitys on siten Hyvinvointipalve-
luiden näkökannan mukainen.
Hyvinvointilautakunnalla ei ole huomauttamista kaavehdo-
tukseen 1096.

Merkitään tiedoksi.

20.11.2019 Elinvoima-ohjausryhmä (ELVO-ryhmä)
ELVO-ryhmällä ei ole huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotukseen.

Merkitään tiedoksi.

28.11.2019 Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Karjalan liitto on antanut lausunnon kaavan luonnos-
vaiheesta. Etelä-Karjalan liitto totesi lausunnossaan harmil-
liseksi, että Imatran koulujen kohtalona on niiden purku.
Lausunnossa todettiin, että mikäli ainoana vaihtoehtona on
koulun purkaminen, tulee olla selvä näkemys siitä, miten
Imatrankosken koulussa tapahtunut koulutyö ja sen perus-
opetuksen painopistealueiden opetus jatkuu turvallisena ja
tasapainoisena myös tulevaisuudessa.

Tulee myös varmistaa että alueen yleinen virkistyskäyttö
säilyy kaupungin asukkaille.

Imatrankosken koulun ympäristö on toiminut erityisesti
talvisin vilkkaana talvivirkistyspaikkana kaupungin keskus-
tan asukkaille.  Liisanpuiston hiihtolatu, luistelukenttä ja
sen lähellä oleva suuri pulkkamäki ovat olleet kaupungin
asukkaille ja erityisesti lähialueen perheille mukava paikka
viettää vapaa-aikaa lasten kanssa. Se toimii myös nuorison
kohtaamispaikkana. On tärkeää varmistaa että nämä toi-
minnot jäävät mahdollisiksi, vaikka alueelle tuleekin asu-
mista nykyisten yleisten toimintojen sijaan.

Etelä-Karjalan liitto ehdottaa, että koulujen keskittämisestä
tehdään seurantaa jatkossa erityisesti tämän muutoksen
hyödyistä ja haitoista.

Tulevaisuuden koulu- ja päiväko-
tiverkkoa kehitetään Imatralla ns.
kolmen koulukeskuksen mallin
mukaisesti (kv 24.10.2016 § 68).
Esi- ja perusopetus tullaan kes-
kittämään vuoteen 2026 mennes-
sä kolmeen yhtenäiskouluun –
Vuoksenniskan, Mansikkalan ja
Kosken koulukeskuksiin. Asema-
kaavan muutosalueella sijaitse-
vasta Imatrankosken koulusta
oppilaat siirtyvät Kosken koulu-
keskukseen, joka asetetun aika-
taulun mukaisesti otetaan käyt-
töön elokuussa 2021. Uudet Kos-
ken koulukeskuksen tilat tulevat
olemaan terveelliset ja tarkoituk-
senmukaiset. Asemakaavamuutos
tukee Imatran kaupungin koulu-
verkon kehittämiselle luotuja
tavoitteita.

Alueelliset virkistysyhteydet pa-
ranevat kaavamuutoksessa. Lähi-
virkistysaluetta on varattu kaa-
vamuutokseen huomattavasti
enemmän kuin voimassa olevassa
kaavassa.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.
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8. EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET

8.1 MITRA Imatran rakennuttaja Oy
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8.2 Elisa Oyj
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8.3 Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
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8.4 Museovirasto



39 / 55

8.5 Rakennusvalvontajaosto
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8.6 Kaakkois-Suomen ELY-keskus



41 / 55



42 / 55



43 / 55

8.7 Etelä-Karjalan Museo
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8.8 Vammaisneuvosto
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8.9 Vanhusneuvosto
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8.10 Fingrid Oyj
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8.11 Ympäristölautakunta
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8.12 Hyvinvointilautakunta
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8.13 Elinvoima-ohjausryhmä (ELVO-ohjausryhmä)
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8.14 Etelä-Karjalan liitto


