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1. TIIVISTELMÄ

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Tainionkosken koulun (kortteli 2)
asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään
tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä. Samassa kaavamuutoksessa
tutkitaan asuin- ja liiketalokorttelin 40 laajenemismahdollisuudet sekä rakennusoikeus
ja rakennusalat.

Tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. kolmen koulukes-
kuksen mallin mukaisesti (kv 24.10.2016 § 68). Esi- ja perusopetus tullaan keskittä-
mään vuoteen 2026 mennessä kolmeen yhtenäiskouluun – Vuoksenniskan, Mansikka-
lan ja Kosken koulukeskuksiin. Asemakaavan muutosalueella sijaitsevasta Tainionkos-
ken koulusta oppilaat siirtyvät Mansikkalan koulukeskukseen, joka asetetun aikataulun
mukaisesti otetaan käyttöön elokuussa 202o. Asemakaavamuutos tukee Imatran kau-
pungin kouluverkon kehittämiselle luotuja tavoitteita.

Tainionkosken koulun korttelin alue on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi, jolle sallitaan kokoontumis-, koulutus-, harrastus- ja majoitustilojen
sekä palveluasuntojen rakentaminen (AL-14). Tainionkosken koululle ja ruoka-
lan/lisärakennuksen alueelle on osoitettu erilliset rakennusalat. Koulun rakennusalalla
kerrosluku on IV ja rakennusoikeus on 4 000 k-m2. Ruokala- ja lisärakennuksen ra-
kennusalalla kerrosluku on 1/2kI ja rakennusoikeus 1 650 k-m2. AL-14 -kortteliin on
osoitettu pysäköintialue nykyisen autopaikoitusalueen kohdalle.  Purettavan Tainiota-
lon alue on osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi, jolla sallitaan asumiseen liitty-
vien toimintatilojen rakentaminen käsityötyyppisten ja muiden pienten yritysten tar-
peisiin (AP-1). Koulun jääkiekko/urheilukenttä on soitettu urheilu- ja virkistyspalve-
lujen alueeksi (VU) ja koulukorttelin pohjoispuolella oleva pelikenttä reunapuustoi-
neen lähivirkistysalueeksi (VL).

Kortteli 40 on liitetty kortteliin 2 tontiksi numero 6 ja se on osoitettu asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Korttelin alueeseen on yhdistetty kortteliin
luoteessa rajoittuva virkistysaluesuikale sekä osa Tainiotalon korttelialuetta. Korttelissa
sijaitseva asuin- ja liiketilaksi muutettu entinen postin liikerakennus on merkitty suo-
jeltavaksi (sr-10). Kortteliin on osoitettu rakennusalat talousrakennuksille (t). Suojel-
lun rakennuksen kerrosluku on II, talousrakennusten kerrosluku on I.

Kaavamuutoksen pinta-ala on n. 4,4, ha. Maa-alue on pääosin Imatran kaupungin
omistuksessa, korttelin 40 omistaa yksityinen (Asunto Oy Imatran Postilaatikko Oy).
Asemakaavan muutos käynnistyi MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta kortte-
lista 2 (1. ehdotusvaihe). Asemakaavan 1. ehdotusvaiheessa korttelin 40 maanomis-
taja jätti kaupungille kaavamuutoshakemuksen, jossa hän esitti, että korttelin 40 laaje-
nemismahdollisuudet tutkittaisiin tämän kaavan yhteydessä. Kaupunginhallituksen
päätöksellä 16.12.2019 § 283 kaavaehdotus valmisteltiin uudelleen ja kaava-alue laa-
jennettiin koskemaan myös korttelia 40 sekä siihen liittyvää virkistysaluesuikaletta
(2. ehdotusvaihe). Kaavamuutosta työsti luonnosvaiheeseen saakka Rejlers Finland
Oy MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n konsulttina. Kaavamuutos siirtyi ehdotusvai-
heessa laadittavaksi Imatran kaupungin kaupunkisuunnitteluun.
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2. SUUNNITTELUN VAIHEET

Aloitteet 16.11.2018, nro 5/18
30.10.2019

Vireilletulo, OAS nähtäville 17.2.2019

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

Kaupunkikehityslautakunta palautti kaavaehdo-
tuksen uudelleen valmisteltavaksi 2.10.2019 § 95

Kaupunkikehityslautakunta 22.10.2019 § 104

1. kaavaehdotus nähtävillä 28.10. – 27.11.2019

Kaupunginhallitus palautti kaavaehdotuksen uu-
delleen valmisteltavaksi 16.12.2019 § 283

Kaupunkikehityslautakunta 21.1.2020 § 5

2. kaavaehdotus nähtävillä tammi – helmikuu 2020

Kaupunginhallitus helmi – maaliskuu 2020

Kaupunginvaltuusto maalis – huhtikuu 2020

Lainvoimainen huhti – toukokuu 2020
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3. SIDOSRYHMÄNEUVOTTELUT

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

Rejlers Finland Oy
MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:

- tavoitteena kehittää koulukiinteistöjen alueita laadukkaaksi osaksi ympäristöä
- kiinteistön suojelumerkintää harkittava, koulurakennuksessa sisäilmaongel-

mia
- koulurakennusta ja koulun pihapiiriä voisi kehittää taiteilijayhteisön toimiti-

loina, siihen liittyvä asuminen sopii hyvin kokonaisuuteen
- Tainiotalo tullaan todennäköisesti purkamaan, tilalle kortteliyhteisöön sovel-

tuvia asuntoja taiteilijoille/käsityöläisille
- koulun ruokala säilyy, huonokuntoinen lisärakennus puretaan

Imatran kaupunki
- koulurakennuksen suojelustatus ratkaistaan asemakaavassa
- luistelu/urheilukenttä säilytettävä
- asuminen sopii hyvin Tainiotalon paikalle
- käynti asuinkortteliin joko Postikujan tai Juskunmäenkadun kautta, tutkitaan

kaavassa

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

Esittelytilaisuus
9.5.2019

Karttiala, 153-35-40-1, kortteli 40:
- kolme yritystä, liikevaihto 1,5 milj., yritykset työllistävät 10-11 henkilöä
- korttelissa nyt asuin/liiketalo
- AP-5 –korttelialueelle tulisi kaavoittaa liiketiloja korttelin 40 käyttöön, kulku

liiketiloille Postikujalta
- rakennusoikeutta liiketiloille on käytettävissä enää n. 50 k-m2, tarvitaan lisää

rakennusalaa
- AP-5 –korttelin asuinrakennuksille Suokadulta uutta kaavaan osoitettavaa ka-

tulinjausta pitkin
- Tainionkoskentie on pääväylä, Postikujan risteys vaarallinen varsinkin talvella

Kaupungininsinööri
Päivi Pekkanen,
Imatran kpki, ver-
kostomestari Kari
Mäkelä, Imatran
Vesi
12.12.2019

- korttelin 40 halki menevä viemäri- ja vesijohto kunnostettu vuonna 2002
- koska kaavamuutokseen osoitetun AP-1 –korttelin vesi- ja viemärijohtojen si-

jaintia ei tässä vaiheessa vielä tiedetä, tulisi merkitä kaavaan vesi- ja viemäri-
johdon varoalue kortteliin 40

- varoalueelle voidaan osoittaa pysäköintipaikkoja, putket korttelin 40 kohdalla
syvällä

- varoalueelle ei tule osoittaa rakentamista

4. VIRANOMAISNEUVOTTELUT

Pvm Palaute

1.2.2019 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:

- Imatran kouluverkosta päätös vuodelta 2013, opetus keskittyy tulevaisuudessa
kolmeen isoon koulukeskukseen

- Tainionkosken vanhaan koulurakennukseen on mietitty mahdollisuuksia osoittaa
uusia käyttötarkoituksia, esim. työtiloja taiteilijoille ja käsityöläisille, Tainiotalon
tilalle voisi osoittaa taiteilijayhteisölle soveltuvia uusia asuinrakennuksia

- vanhoista koulurakennuksista on yleensäkin luovuttava, kunto on huono, ylläpito
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tyhjilläänkin maksaa
- tärkeää pohtia koulurakennusten kaavallisen suojelun purkua, jotta kiinteistöjen

kehittäminen ja markkinointi olisi helpompaa
- koneellista ilmanvaihtoa ei voi asentaa vanhoihin koulurakennuksiin, haitat pysy-

vät välipohjissa niin kauan kuin niitä ei kiskaista koneellisesti huoneilmaan
Imatran kaupunki:

- koulukiinteistöjen kehittämisohjelma valmistellaan osin Imatran kaupungin kaa-
voitusyksikön kanssa

- Imatran kaupungilla on menossa Imatran yleiskaavan 2040 suunnittelun hankin-
ta, asemakaavaratkaisut heijastuvat myös yleiskaavaan

Etelä-Karjalan museo:
- suojelumerkintä ei ole rakennuksien jatkokäytön kannalta ongelma, ellei raken-

nuksia 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. koskeviin määräyksiin
Kaakkois-Suomen ELY-keskus:

- suojellun rakennuksen purkuluvan myöntämisen edellytykset tutkitaan tarkkaan,
suojelustatus on annettu rakennuksille tietyillä vahvoilla kriteereillä

- OAS:iin tulee avata tavoitteiden asettelua kaupunkilaisille, mitä haluttaisiin alu-
eella nähtävän ja mitkä ovat tavoitteet aluerakenteeseen ja kaupunkikuvaan näh-
den

- peruskorjaamisessa tulee IV-toimenpiteet suunnitella tarkoin
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

- Tainionkosken koululle on esitetty suojelumerkintä, pihapiiriin uutta rakentamis-
ta koulun huonokuntoisen lisärakennuksen tilalle

- Tainiotalo on tullut tiensä päähän ja puretaan, tilalle asuinpientaloja
- virkistysalueet kenttineen säilyvät, Suokadun varressa olevan kentän tilalle voisi

kaavamuutoksessa esittää rivitalorakentamista (AR)
  (Kaavoittajan kommentti, maastokäynti 4.8.2019: maaston korkeuserojen, alueen ilman-
suuntien, olemassa olevan kevyen liikenteen väylän sekä kasvillisuuden säästämisen vaa-
timusten suhteen paikka on hankala toteuttaa asuinrakentamisena. Lisäksi kenttä on käy-
tössä, esim. senioreiden petanqueharrastuksessa.)
Etelä-Karjalan museo:

- koulurakennuksen suojelumerkintä määräyksineen hyvä ja riittävä
- asuntojen uudisrakentaminen (AP-5) esitetty Tainiotalon paikalle, aluerakenne

säilyy hyvin
- Tainiotalokin rakennushistorialtaan säilyttämisen arvoinen, edustaa hyvin 1970-

luvun koulurakennuksia nauhaikkunoineen ja tasakattoineen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus:

- vaikutusten arviointi tulee laatia rakennusten herkkyysanalyysin kautta
- uudisrakentamisen vaikutukset korttelikokonaisuuteen tulee arvioida

28.2.2019 Viranomaistyöpalaveri / Etelä-Karjalan museo
Etelä-Karjalan museo

- rakennushistoriaselvitys toimii kaavamuutoksen vaikutusten arvioinnin tukena
- Tainionkosken koulu sijaitsee maisemallisesti merkittävällä, ympäristöään korke-

ammalla paikalla
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- koulukortteli sietää hyvin sellaisen uudisrakentamisen, joka jää erilleen koulun
pihapiiristä

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

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

29.11.2019 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu
Etelä-Karjalan museo

- suojelumerkintää hiottiin luonnosvaiheeseen kaavoittajan ja museon kesken tar-
koin, pidettiin keväällä myös työneuvottelu kaavamuutosluonnoksesta ja museolla
ei ollut huomauttamista

- on huomattava, että Tainionkosken koulun rakennushistoriallisiin tai muihin ar-
voihin kohdentuvissa asioissa ei ole tapahtunut sellaista muutosta kaavaluonnok-
sen ja kaavaehdotuksen välissä, joka selittäisi sr-merkinnän puuttumisen ehdo-
tusvaiheesta

- kaavaselostuksen vaikutusten arvioinnissa on otettu hyvin kantaa siihen, mitä ta-
pahtuu jos koulu puretaan

- nyt ovat molemmat Imatran 1930-luvun koulut purkulistalla, menetys alkaa tun-
tua jo maakuntatasolla

- maakunnassa on jäljellä vain n. 4-5 1930-luvun koulurakennusta, yksi niistä on
Martikanpellon koulu Lappeenrannan Joutsenossa

- aina ei tarvitsisi olla kyseessä ääripäät, joko purku tai säilyttäminen, myös raken-
nusten arvokkaita osia voidaan säilyttää

- kaavamerkinnöillä voidaan luoda viitekehystä kiinteistön jatkokehittämiselle ja
jatkokäytön monipuolistamiselle

- arvokkaaseen rakennukseenkin voidaan tehdä parvekkeita ja puhkaista kattoik-
kunoita sekä saada helpotuksia IV-normeista

- museon toive on, että vanhan rakennuskannan suhteen pidettäisiin jatkokehittä-
misen kannalta positiiviset asiat esillä

- museoviranomaisen lausuntopyyntöä koskevaa kaavamääräystä pelätään turhaan,
valtakunnankin tasolla jo ymmärretään, että rakennusten käyttötarpeet muuttu-
vat, tasapaino vain täytyy löytää vanhan ja uuden suhteen

- nyt kaavaehdotuksessa esitetty yleismääräys on puutteellinen rakennussuojelun
osalta

- asemakaavaehdotus on joka tapauksessa yleiskaavan vastainen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

- Tainionkosken koulurakennus edustaa 1930-luvun säilynyttä funkkisarkkitehtuu-
ria, edustaa arvomaailmaa, jonka haluamme jälkipolville jättää

- vastaavissa tapauksissa on toimittu mm. seuraavasti:
o rakennukseen on voitu hakea uutta käyttötarkoitusta rakennuksen omi-

naispiirteet säilyttäen
o esim. asuinkäytön tarvitsema talotekniikka on sijoitettu ullakolle, josta se

ei näy lainkaan ulospäin
o rakennuksiin on rakennettu hissitorneja rakennuksen niille julkisivun

osille, joissa jo entuudestaan julkisivusta ulkonevia porrashuoneita
o rakentamismääräyksiin on voitu antaa jossain määrin helpotuksia, kun

vanha rakennus saa uuden käyttötarkoituksen
o palomääräyksiin kiinnitetty erityistä huomiota, voivat tuottaa ongelmaa

vanhoissa rakennuksissa, samoin esteettömyysvaatimukset
o vanhan tilalle tulevan uudisrakentamisen laatuun tulee kiinnittää huo-

miota, rakennuksiin voi toteuttaa esim. laajoja etelään aukeavia oleskelu-
terasseja ja osoittaa etelärinteitä kokonaan asumiseen liittyvään ulko-
oleskeluun
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- ELY-keskuksen ja museon peruskorjausavustusten yleisenä ehtona on, että raken-
nuksella on suojelustatus eli se on suojeltu asemakaavassa

- ELY-keskuksen tehtävä on mm. valvoa, että maankäyttö- ja rakennuslaki toteutuu
alueidenkäytössä

- kun kunnilta loppuvat rahat ja arvokkaille rakennuksille ei ole käyttöä, helposti
puretaan ja tilalle osoitetaan kerrostalo, mutta tulee huomata, että suoraa oikeu-
dellista polkua tähän ei ole

- tässä kaavassa laki ei toteudu, asemakaava on yleiskaavan vastainen ja asemakaa-
va heikentää rakennetun ympäristön kulttuurihistoriallisia arvoja

- koko Suomen mittakaavassa 1930-luvun kouluja ei ole kuin teollisuuspaikkakun-
nilla

- harkittavaksi kaavatyöhön esitettiin muualla käytettyjä malleja:
o kaavamerkintöihin ja –määräyksiin voisi sisällyttää ”porkkanan”: kun säi-

lytät, saat esim. enemmän rakennusoikeutta uudisrakentamiseen
o pitääkö tonttijako olla sitova, ohjeellinen tonttijako voisi tuoda variaatiota

toteutukseen
o yleismääräyksen uudisrakentamista koskevaa määräystä voisi vielä miet-

tiä ja väljentää;  jos vanha koulu puretaan, uusi rakennus voi olla erilai-
nenkin, ei tarvitsisi välttämättä noudattaa vanhaa koulurakennusta julki-
sivu- ja kattoväristä ja massoittelusta

o yksittäisillä rakennuksilla 2500 k-m2 on minimi, joka kiinnostaa raken-
nuttajia, voisiko olla kaksi uudisrakennusta ja rakennusoikeutta nyt esi-
tettyä enemmän?

Imatran kaupunki, Topiantti Äikäs
- selkeä ohjeistus kaavaehdotukselle kaupungin päättäjien taholta on ollut sr-

merkinnän purkaminen Tainionkosken koulun osalta ja tähän kaavamuutos myös
tähtää

- koulurakennus sopii hyvin esim. harrastustiloiksi, kaupungissa on tarvetta harras-
tustiloille mm. siksi, koska Kumppanuustalo on purettu, kyselyitä harrastustiloista
on tullut

- koulurakennusta hallinnoi MITRA, joka hakee halutessaan avustusta peruskor-
jauksiin

- MITRAlla on tahtoa säilyttää rakennus, jos ostaja löytyy
- rakentamissäädöksiin, esim. ilmastointinormeihin toivotaan helpotusta
- koulurakennuksen tontilla uusi ruokalarakennus, jota ei ole tarkoitus purkaa, ra-

kennusalat osoitettu tämä huomioiden
- yleismääräysten uudisrakentamista koskevasta määräyksestä keskusteltiin lauta-

kunnassa ja todettiin ne asiallisiksi, mahdollisen uudisrakennuksen ilme ja asema
taajamakuvassa on koettu tärkeäksi

Imatran kaupunki, Ulla Karjalainen
- Tainionkosken koulu on Imatralla tyhjilleen jääneistä kiinteistöistä parhaassa

asemassa jatkokäytön löytymistä ajatellen, parhaalla paikalla ja hyvällä tolalla
- kaavamerkinnät tulee kirjata tarpeeksi selkeästi, jotta ne toimivat ohjeistuksena

rakennusvalvonnalle
- tonttijaon muutokset on helppo tehdä tarvittaessa, voidaan tehdä erillisiä tonttija-

koja
- kaavasuunnitelma ja sitä kautta tonttijako perustuu olemassa olevaan tilantee-

seen, kulkuyhteyksiin ja pysäköintipaikkoihin istutuksineen
Jatkotoimenpiteet

- kaavan yleismääräyksiä hiotaan vielä museon ja ELY-keskuksen kanssa
- kaavamääräyksiin sisällytetään määräykset myös parvekkeista ja hisseistä
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5. PÄÄTÖKSENTEKO

Toimie-
lin/Pvm

Päätös

Kaupunkikehi-
tyslautakunta
2.10.2019 § 95

Kaupunkikehityslautakunta päätti palauttaa Tainionkosken asemakaavamuutoksen 1098
uudelleen valmisteltavaksi.
Suojelumerkintä sr-15 poistetaan, jotta asemakaava sallii myös Tainionkosken tyhjilleen
jäävän koulurakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen rakentamisen, jos vanhalle
koulurakennukselle ei löydetä jatkokäyttöä. Käyttötarkoitusmerkinnät P (palveluraken-
nusten korttelialue) ja AP-1 (asuinpientalojen korttelialue) säilytetään. Samalla tehdään
tekniset tarkastukset kaavamääräyksiin ja rakennusalojen rajauksiin. Uusi asemakaavan
muutosehdotus käsitellään kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 22.10.2019, jonka
jälkeen asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville. Tarvittavat lausunnot pyydetään nähtä-
villäolovaiheessa.

Kaupunkikehi-
tyslautakunta
22.10.2019
§ 104

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin-
valtuustolle, että asemakaava ja asemakaavan muutos 1098, joka koskee kaupunginosaa
35, Tainionkoski, hyväksytään.
Lisäksi lautakunta päätti, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan kaupunkikehitys-
lautakunnan käsittelyn jälkeen nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksesta pyydetään tarvit-
tavat lausunnot.

Kaupunginhalli-
tus 16.12.2019 §
283

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Korttelin 40 (Postikuja) laajenemismahdollisuudet tutkitaan kaavamuutoksen yhteydessä.

Kaupunkikehi-
tyslautakunta
21.2.2020

Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa 2. asemakaavamuutosehdotuksen yleisesti näh-
täville.

6. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA SAATU PALAUTE JA VASTINEET

Pvm Palautteen antaja
Palaute

Vastine

8.5.2019 Elisa Oyj
Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Merkitään tiedoksi.

14.5.2019 Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Suunnittelukohteena oleva alue kuuluu Etelä-Karjalan pe-
lastuslaitoksen riskialueluokittelussa luokkaan II. Suunni-
telman mukaiset palveluasumisen muutokset toteutuessaan
mahdollistavat sen, että alueen riskiluokitus kasvaa vaati-
vimmalle tasolle (I-riskiluokka).
Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa asemakaa-
vamuutoksen asiakirjoissa esille tuotuihin asioihin.

Merkitään tiedoksi.

15.5.2019 Etelä-Karjalan liitto
Kaavaluonnos noudattaa maakuntakaavaa sijoittuen kaavan
taajamatoimintojen alueelle (A). Kaavaselostuksen alussa
olisi hyvä olla kerrottuna selvemmin kaavan tarkoitus:
suunnittelualueella sijaitseva Tainionkosken koulu säilyte-
tään, uusi rakennus mahdollistetaan koulun pihapiiriin ja
koulurakennuksen vieressä oleva Tainiontalo puretaan.

Merkitään tiedoksi.
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Kaavassa jaetaan nykyinen laaja koulukorttelialue palvelu-
rakennusten alueeksi (P) ja purettava Tainiontalon alueelle
on osoitettu asuinpientalojen korttelialue (AP-5), jolle salli-
taan asumiseen liittyvien toimintatilojen rakentaminen
pienille perheyrityksille ja jonka toiminta ei aiheuta ympä-
ristöhaittoja. Koulurakennuksen alue säilytetään aluemer-
kinnällä yleisten rakennusten alue (Y).

Purettavalla Tainiotalolla on järjestetty perinteistä iltaopis-
kelua ja harrastetoimintaa. Etelä-Karjalan liitto pitää tär-
keänä, että asemakaava mahdollistaa nykyisen Tainiotalon
käyttöä vastaavien opinto- ja harrastetilojen toteuttamisen
tai että vaihtoehtoisesti vastaavat tilat järjestyvät muulta
lähialueelta. Vaikutusten arviointiin olisi syytä arvioida
kaavan vaikutukset nykyiseen Tainiotalon toimintaan sekä
esittää tarvittavat toimenpiteet asian ratkaisemiseksi.

Etelä-Karjalan liitolla ei ole muuta lausuttavaa asemakaa-
vamuutokseen.

Kaavamuutoksen vaikutukset
Tainiotalon toimintaan täydenne-
tään selostukseen.

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.

20.5.2019 Museovirasto
Kaava-alueelta 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.

22.5.2019 Elinvoima-ohjausryhmä (ELVO):
Ei huomautettavaan kaavaluonnoksesta. Merkitään tiedoksi.

23.5.2019 Telia Finland Oy
Ei huomautettavaa kaavaluonnokseen. Merkitään tiedoksi.

4.6.2019 Vammaisneuvosto
Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Merkitään tiedoksi.

5.6.2019 Hyvinvointilautakunta
Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta.
Jatkovalmistelussa on otettava huomioon urheilu- ja virkis-
tysalueen säilyminen lopullisessa kaavassa.

Merkitään tiedoksi.



11 / 60

5.6.2019 Etelä-Karjalan museo
Tainiotalo, jossa nykyisin toimii mm. työväenopisto, on
rakennettu 1963. Imatran kaupunki on päättänyt purkaa
rakennuksen sisäilmaongelmien takia. Ongelmat keskitty-
vät lähinnä voimistelusalisiipeen ja muutamiin muihin ti-
loihin. Rakennuksesta on tehty sisäilmastoselvitys vuonna
2016 (Olli Inkinen, Jarkko Kemppi, Ari Liljasto, Pirjo Lasa-
nen). Selvityksen johtopäätöksissä todetaan, että rakennus
on tullut lähes kaikilta osiltaan elinkaarensa päähän. Ra-
kennus vaatisi toimiakseen täydellisen peruskorjauksen ja
kokonaan uuden LVIS-tekniikan. Etelä-Karjalan museo
toteaa, että sen säilyttäminen olisi ensisijaista. Rakennus
edustaa 1960-1970 –luvuille tyypillistä vähäeleistä käyttö-
arkkitehtuuria ja rakennus on alisteinen 1938 rakennettuun
koulurakennukseen nähden. Lisäksi rakennuksen käyttöön-
otto vaatii mittavia rakenteellisia muutoksia ja toimenpitei-
tä, joita asemakaavan tavoitteet eivät tue. Museo huomaut-
taa, että yksinään peruskorjaus ei ole riittävä peruste ra-
kennuksen purkamiselle.

Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra
2020”, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
19.4.2004. Suunnittelualueelle on yleiskaavassa osoitettu
julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY). Tainionkosken
koulu on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr). Suun-
nittelualueeseen kytkeytyvät sekä pohjoisesta että etelästä
lähivirkistysalueet (VL).
Asemakaavaluonnoksessa Tainionkosken koulun suojelu-
määräys on ”Historiallisesti ja rakennustaiteellisesti sekä
taajamakuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus. Ra-
kennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien muu-
tostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustai-
teellinen arvo ja taajamakuvallisesti merkittävä luonne säi-
lyvät. Korjaustoimenpiteissä tulee käyttää rakennuksen
rakennusajankohdalle ominaisia materiaaleja ja työtapoja.
Räystäslinjat, kattopinnat ja julkisivujen aukotus tulee säi-
lyttää. Julkisivukäsittelyn tulee olla sileä kalkkirappaus ja
julkisivuvärityksen tulee olla vaalea. Rakennuksessa suori-

Tainiotalosta on laadittu sisäil-
mastoselvitys/kuntokartoitus,
jonka raportti on valmistunut
1.4.2016.
Raportin mukaan rakennuksessa
on kauttaaltaan riskirakenteita,
jotka voivat aiheuttaa
kosteusvaurioita aina kellariti-
loista lähtien. Lisäksi vuonna
2003 rakennuksessa tapahtuneen
huoneistopalon ja vuonna 2010
voimistelusiivessä tulipalo ai-
heuttivat rakennukseen mittavat
vesivahingot.
Tiili- ja betonirakenteissa on
halkeamia joka puolella raken-
nusta. Kosteuden aiheuttamia
vaurioita on myös joka puolella
rakennusta. LVI-järjestelmä
tulisi uusia kaikilta osin.
Haitallinen altistuminen mikro-
beille on todennäköistä. Raportin
mukaan rakennus on tullut  kai-
kilta osiltaan elinkaarensa pää-
hän.
MITRA Imatran Rakennuttaja
Oy:n tavoitteena on purkaa ra-
kennus. Rakennuksessa toiminut
Virta-opisto siirtyy Mansikkalan
koulukeskukseen vuonna 2020.
Siirtyminen Mansikkalaan takaa
terveiden opiskelutilojen lisäksi
tehokkaat opiskelutilat. Virta-
opiston siirryttyä Mansikkalaan
koulukeskukselle asetettu moni-
toimitalotavoite täyttyy.
Sisäilmastoselvitysraportti liite-
tään kaavaselostukseen.

Merkitään tiedoksi.
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tettavista korjauksista ja muutoksista on hankkeeseen ryh-
tyvän pyydettävä museoviranomaisen lausunto.”
Museo katsoo, että asemakaavamuutos on voimassa olevan
yleiskaavan mukainen ja kaavassa on huomioitu alueen
kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennettu ympäristö
kiitettävästi. Alueelle suunniteltua uudisrakentamista on
ohjattu riittävästi huomioiden kulttuurihistoriallisesti arvo-
kas rakennus. Lisäksi museo toteaa Tainionkosken koulun
suojelumääräyksen olevan kattava.
Etelä-Karjalan museolla ei ole huomautettavaa asemakaa-
vamuutoksesta.

7.6.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kuuleminen OAS vaiheessa
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis-
ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 18.2.–
19.3.2019. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on mainittu OA-
Sissa 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.
Lähtökohtaisena käytäntönä on, että kaavan tullessa vireille
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asetta-
misen yhteydessä siitä lähetetään tieto ELY-keskuksen kir-
jaamoon. Poikkeuksena tähän on asemakaavan muutos,
jonka voidaan katsoa olevan vaikutuksiltaan vähäinen
(MRL 63.2 § lakimuutos 1.5.2017) (vaikutuksiltaan vähäisen
kaavan määritelmä: MRL 191.3 §).

Lausunto
Tainionkosken koulun kortteli on poistunut koulukäytöstä.
Asemakaavan muutosluonnos poikkeaa yleiskaavasta kort-
telin käyttötarkoituksen osalta. Muutos on perusteltua käy-
tön muuttuessa julkisesta mahdollisesti yksityiseksi. Osa
korttelista on osoitettu viereisen asuinalueen laajentumis-
alueeksi. Tämäkin on alueen tulevaa käyttöä ajatellen hyvä
merkintä. Yleiskaavassa suojeltavaksi rakennukseksi osoi-
tettu koulu on asemakaavassa osoitettu suojelumerkinnällä.
Kaavamuutoksessa on huomioitu hyvin Tainionkosken kou-
lun vanhimman osan rakennushistorialliset arvot. Kaava-
alueelle osoitettu muu rakentaminen on koulurakennuk-
seen nähden matalampaa ja huomioi hyvin alueen maise-
malliset arvot. Uudisrakentamisen sopeuttamisesta suojelu-
rakennukseen on todettu yleismääräyksissä.

Korttelin pääasiallinen käyttötarkoitus on Palvelurakennus-
ten korttelialue (P). Lisämääräyksissä on tarkennettu asiaa
käyttötarkoitusta seuraavasti: P-korttelialueella sallitaan
kokoontumis-, koulutus-, harrastus- ja toimistotiloja. Ra-
kennusten parasta suojelua on niiden käyttäminen. Tark-
kaan rajattu käyttötarkoitus voi olla jatkossa kaavatyön
tavoitteissa mainitun kiinteistökehityksen ja sitä myötä
myös rakennuksen säilymisen jarruna. Käyttötarkoituksen
laajentamista käsittämään myös mm. asuin- ja majoitus-
käyttö kannattaa harkita kaavatyön yhteydessä.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

Tainiotalon säilyttämisen tavoit-
teet liittyvät keskeisesti raken-
nuksen varaamiseen taiteen ja
käsityön ammatteihin ja harjoit-
tamiseen liittyvien toiminto-
jen/yhdistysten käyttöön. Tavoit-
teena on, että rakennus palvelee
mahdollisimman laajaa käyttäjä-
kuntaa. Koulurakennuksen
osoittaminen asumiselle tai ma-
joituspalveluille supistaa oleelli-
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Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ei ole muuta kommen-
toitavaa asemakaavamuutoksen luonnoksesta.

sesti alueellista tarjontaa harras-
tus-/yhdistysten toimintatiloista.
Koulurakennuksen osoittaminen
laajemmalle käyttäjäkunnalle
nostaa Tainionkosken asuinalu-
een viihtyisyyttä ja lisää sosiaa-
lista kanssakäyntiä alueella.

7.6.2019 Vanhusneuvosto
Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta.
Luonnoksessa on hyvin huomioitu maisema ja luontoa.

Merkitään tiedoksi.

7.6.2019 As Oy Imatran postilaatikko, Antenniasennus Kart-
tiala, Radioputki Oy, Tmi Sirpa Karttiala, Imatran
sähköasennus Oy
Yrityksillä on pula toimitiloista, tässä kaavoituksen vaihees-
sa Postikuja 2:n kiinteistö on liitettävä vireillä olevaan
suunnitelmaan. Ko. kiinteistöön on tarve saada lisää maa-
aluetta, jolle voi rakentaa liike ja asuintilaa. Nykyisen kaa-
van mukaan yritysten toimia ei voi laajentaa eikä lisätä työ-
paikkoja. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on n. 2 milj
euroa ja yritykset työllistävät n. 10 henkilötyövuotta.

Yritykset esittävät kapean puistokaistaleen liittämistä Pos-
tikuja 2 kiinteistön länsipuolelta kaavamuutokseen ja mah-
dollisuutta ostaa n. Postikuja 2 kiinteistön suuruinen alue
ko. kohdasta.

Kaavaluonnoksen mukaisesti alueelle tulevien rivitalojen
autoliikenne ohjautuu Postikujan kautta Tainionkoskentiel-
le. Postikuja soveltuu hyvin raitiksi, ilman autoja. Imatran
kaupungin liikennestrategia on määritellyt Tainionkosken-
tien pääväyläksi, joka ei tarvitse lisää kolmion takaa tulevaa
jatkuvaa liikennettä huonon näkyvyyden takia. Liikenne
uudelle rivitaloalueelle voi helposti ohjautua Suokadun ja
Juskunmäenkadun kautta ja monin kerroin turvallisemmin.
Autoille on nykyisellään rakennettu isot parkkialueet kou-
lun kulmalle, miksi siis tarvitaan uusia?

Kaavaluonnoksessa osoitettu
asuinpientalojen korttelialue
(AP-5) liittyy kiinteästi Tainion-
kosken koulurakennuksen kortte-
lin toimintaan.  Vanhaan koulu-
rakennukseen on tavoitteena
sijoittaa työ/toimintatiloja taitei-
lijoille, käsityöläisille ja yhdistyk-
sille. AP-5 –korttelialueelle toteu-
tetaan taitelijayhteisölle soveltu-
via uusia asuinrakennuksia. Pos-
tikuja 2:n kiinteistö ei sovellu
koulurakennuksen, sen pysäköin-
tialueen sekä uuden asuinpienta-
loalueen toiminnalliseen koko-
naisuuteen eikä sitä näin ollen
liitetä kaavamuutosalueeseen.
Postikuja 2:n yritysten laaje-
nemistarpeet ja niistä aiheutuva
mahdollinen kiinteistön laajen-
taminen  ja kaavamuutos tutki-
taan omana kokonaisuutenaan
erikseen nyt laadittavasta kaava-
muutoksesta.

Ajoneuvoyhteys AP-5 –kortteliin
Postikujan kautta säilytetään
kaavassa. Toinen ajoneuvoyhteys
AP-5 -kortteliin osoitetaan Juk-
sunmäentieltä P-korttelin pysä-
köintialueen poikki.

11.6.2019 Ympäristölautakunta
Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Merkitään tiedoksi.
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11.6.2019 Rakennusvalvontajaosto
Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Merkitään tiedoksi.

11.9.2019 Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs, Imatran
kaupunki
Tainionkosken koulun suojelumerkintä tulee poistaa kaa-
vamuutoksesta, koska kaupunginhallituksen linjaus on, että
sr-merkinnät poistetaan laadittavina olevista koulukaavois-
ta. Sr-merkintä tulee poistaa myös talousarvion 2020 ja
taloussuunnittelun 2021-22 sopeuttamisen perusteella,
koska kaikki keinot talouden tasapainottamiseksi ovat käy-
tössä.

Merkitään tiedoksi.

11.9.2019 Toimitusjohtaja Lassi Nurmi, MITRA Imatran Ra-
kennuttaja Oy
Tainionkosken koulun suojelumerkintä tulee poistaa kaa-
vamuutoksesta koska siten koulurakennus päästäisiin no-
peammin purkamaan, jos kiinteistöä ei kehittämisestä huo-
limatta saada kehitettyä. Koulurakennuksen kulut tyhjänä-
kin ovat 100.000 eur/vuosi.

Merkitään tiedoksi.
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8. 1. ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA VASTINEET

Pvm Palautteen antaja
Palaute

Vastine

28.10.2019 Elisa Oyj

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutok-
seen.

Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeli jonka olemassa-
olo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa ja huolehtia sen
riittävästä suojauksesta.  Mikäli kaapelia joudutaan siirtä-
mään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä
Elisaan ja tilata ao. siirto.  Siirrot ovat maksullisia (Maan-
käyttö- ja Rakennuslaki 89§).

Lisätietoja asiasta antaa verkontuki@elisa.fi

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

29.10.2019 Blue Lake Communications Oy
Blue Lake Communications Oy:llä on Imatran kaupungin-
osan 35, Tainionkoski, Tainionkosken koulun asemakaavan
muutosehdotus 1098 alueella tietoliikennereittejä ja tieto-
liikennekaapeleita.

Kaapeleiden ja kaapelireittien siirron maksaa tilaaja. Liit-
teessä on vihreällä merkitty BLC:n tietoliikennekaapelit ja
tietoliikennereitit.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

1.11.2019 As Oy Imatran postilaatikko, Antenniasennus Kart-
tiala, Radioputki Oy, Tmi Sirpa Karttiala, Imatran
sähköasennus Oy
Matti Karttiala Postikuja 2, 153-35-40-1, hakee asemakaa-
vamuutosta tehtäväksi asemakaavamuutoksen 1098 yhtey-
dessä. Karttialan tavoitteena on saada kiinteistön 153-35-
40-1 AL-korttelia 40 laajennetuksi Tainiotalon tontille si-
ten, että kaikki yritys- ja yksityistoimintaan tarkoitettu py-
säköinti mahtuu korttelin 40 alueelle.

Tainiotalon purkamisen jälkeen
kiinteistön 153-35-40-1 halki
kulkeva korttelin 40 toimintoja
rajoittanut kaupungin ve-
si/viemärijohto jää tarpeetto-
maksi. Pysäköintipaikkoja ja
varastorakennuksia voidaan si-
joittaa tarpeettomaksi jäävien
johtojen varoalueelle, jolloin
korttelin toiminnot väljentyvät.
Korttelin toiminnot tutkitaan
ensin asemapiirrosluonnoksin,
joista neuvotellaan muistuttajan
kanssa. Asemakaavamuutoksen
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tarve ratkaistaan myöhemmin
muistuttajan ja kaupungin välillä
käytävissä neuvotteluissa, kortte-
lia 40 ei sisällytetä tähän asema-
kaavamuutokseen 1098.
Täydennys 13.1.2019
Kaupunginhallitus
16.12.2019 § 283: kaavaehdo-
tus palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi. Korttelin
40 alue sisällytetään kaava-
muutosalueeseen ja kortte-
lin laajentaminen sekä ra-
kennusalat ja rakennusoi-
keudet tutkitaan tämän kaa-
vamuutoksen yhteydessä.
Kaupungininsinööri Päivi
Pekkanen, Imatran kpki,
verkostomestari Kari Mäke-
lä, Imatran Vesi
18.12.2019: korttelin 40 hal-
ki menevien vesijohdon ja
viemärin varoalue tulee
merkitä kaavaan, varoalu-
eelle ei tule osoittaa raken-
tamista.

5.11.2019 Museovirasto

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain
(295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai
muita arkeologisia kohteita. Museovirastolla ei ole huo-
mautettavaa kaavaehdotuksesta.

Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopi-
muksen mukaan rakennetun ympäristön osalta lausunnon-
antaja on Etelä-Karjalan museo.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

12.11.2019 Rakennusvalvontajaosto
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutoehdo-
tusta 1098, kaupunginosa 35 Tainionkoski, huomautuksitta.

Merkitään tiedoksi.

12.11.2019 Vanhusneuvosto

Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Merkitään tiedoksi.

19.11.209 Hyvinvointilautakunta
Kaavaehdotuksessa 1098 on otettu huomioon hyvinvointi-
lautakunnan luonnosvaiheen käsittelyssä lausunnossaan
18.6.2019 § 63 esittämät näkökannat.

Kaavaesitykseen 1098 ei ole huomauttamista.

Merkitään tiedoksi.

19.11.2019 Ympäristölautakunta
Imatran seudun ympäristölautakunnalla Imatran kaupun-
gin terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisena

Merkitään tiedoksi.
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ei ole huomautettavaa asemakaavan muutokseen 1098,
Tainionkoski, ehdotukseen.

20.11.2019 Elinvoima (ELVO) –työryhmä
ELVO-ryhmällä ei ole huomautettavaa asemakaavamuutok-
sesta 1098.

Merkitään tiedoksi.

26.11.2019 Vammaisneuvosto

Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Merkitään tiedoksi.

27.11.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
ELY-keskuksen lausunto valmisteluvaiheessa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunut asemakaavan
muutoksesta valmisteluvaiheessa 7.6.2019. Tuolloin kaa-
vamuutoksen todettiin asemakaavan poikkeavan yleiskaa-
vasta käyttötarkoituksen osalta, mutta todettiin sen olevan
perusteltua koulukäytön lakattua. Yleiskaavassa suojelta-
vaksi rakennukseksi osoitettu koulu oli asemakaavan muu-
toksessa osoitettu suojelumerkinnällä.
Asemakaavamuutoksen tavoiteasettelu
Valmisteluvaiheen jälkeen on kaupunki muuttanut tavoite-
asetteluaan ja kaavaselostuksessa todetaan: Kaavaluonnok-
sesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätös-
ten perusteella laadittiin kaavaehdotus. Kaavaehdotusta
käsiteltiin Imatran kaupungin kaupunkikehityslautakunnan
kokouksessa 2.10.2019 (§95). Lautakunta päätti palauttaa
kaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi kaupungin
kaavoitusyksikköön Tainionkosken koulun suojelumerkin-
nän osalta.

Lautakunnan 2.10.2019 (§ 95) päätöksen mukaan suojelu-
merkintä sr-15 tulee poista kaavasta, jotta asemakaava sallii
myös Tainionkosken tyhjilleen jäävän koulurakennuksen
purkamisen ja uudisrakennusten rakentamisen, jos vanhal-
le koulurakennukselle ei löydetä jatkokäyttöä.

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asema-
kaavaa (MRL 42 §). Imatran yleiskaavassa "Kestävä Imatra
2020" Tainionkosken koulu on merkitty suojeltavaksi ra-
kennukseksi (sr). Yleiskaavan suojelumerkinnät perustuvat
1994 julkaistuun "Imatran rakennetun ympäristön kohteet"
kirjaan. Imatran yleiskaava 2040 laadinta on käynnistynyt.
Työn yhteydessä laaditaan kulttuuriympäristöselvitys, joka
ei ole vielä valmis. Asemakaavan ohjeena on voimassa oleva
yleiskaava. Sen tulee olla myös tavoiteasettelun pohjana.

Asemakaavan sisältövaatimukset
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden (MRL 5 §) mu-
kaisesti maankäytön suunnittelun tulee vuorovaikutteiseen
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustu-
en edistää mm. rakennetun ympäristön kauneutta ja kult-
tuuriarvojen vaalimista.

Asemakaavan sisältövaatimuksissa (MRL 54.2 §) säädetään:
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.
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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.

Suunnittelualueen reunaehdot, ominaisuudet, varaukset
jne. perustuvat selvityksiin. Joihinkin niistä saattaa liittyä
säädösten perusteella huomiointivelvoitteita. Tässä tapauk-
sessa alueella esiintyvät kulttuuriarvot ovat sellaisia, että
asemakaavan sisältövaatimusten täyttyminen edellyttää
todettujen arvojen huomiointia kaavaratkaisussa. Analyy-
siin ja asiantuntija-arvioihin perustuvat arvot eivät ole po-
liittinen äänestyskysymys toisin kuin ratkaisuesitys ja sen
hyväksyminen.

Tainionkosken koulun kulttuurihistorialliset arvot
Koulurakennuksen rakennushistoriallisia arvoja on avattu
laajasti Rambollin laatimassa Rakennushistoriaselvitykses-
sä (31.8.2016):

Ulkoasultaan rakennus on säilynyt hyvin, ja suurimmat
muutokset ulkoasussa ovat länsiosan korottaminen uuden
luokkahuoneen rakentamisen myötä ja ullakkokerroksen
katon korottaminen rakennuksen keskellä IV-
konehuoneelle.

Rakennuksen ulkoasussa on selvästi nähtävissä 1930-luvun
kouluarkkitehtuurin ihanteet: kompakti, tarkoituksenmu-
kainen massoittelu, rapatut julkisivut ja ikkunoiden puite-
jako. Koulurakennus koostuu kolmesta eri siivestä, joilla
kullakin on ollut oma käyttötarkoitus; kouluosa, asunto-osa
ja juhlasaliosa. Arkkitehti Jalmari Lankinen edusti koulu-
suunnittelun huippua Suomessa.

Historialliset arvot liittyvät ennen kaikkea koulun historial-
liseen taustaan osana maamme kansakoulujen rakentamista
ja oppivelvollisuuslakia. Lisäksi se liittyy tiiviisti Imatran
alueen kasvuun teollisuuden myötä ja esikaupunkialueen
lasten olojen kohentumiseen.

Taajamakuvassa vähäeleinen ja arvokas pääjulkisivu on
tärkeä etenkin etelän suuntaan. Yhdessä urheilukentän ja
kookkaiden puiden kanssa rakennus muodostaa tyypillistä
ja tunnistettavaa kouluympäristöä

Tainionkosken koululla on siis sekä rakennushistoriallisia,
historiallisia että maisemallisia arvoja. Selvityksessä on
tutkittu neljää imatralaista koulurakennusta. Esiintuotujen
arvojen pohjalta ei kuitenkaan ole arvioitu kohteiden pai-
kallista tai maakunnallista merkitystä. Tämä tehdään yleen-
sä laajemman kaavatyön (esim. yleiskaava tai maakunta-
kaava) yhteydessä. "Kestävä Imatra 2020" yleiskaavan laa-
dinnan yhteydessä on koululla todettu olevan ainakin pai-
kallista merkitystä ja se on osoitettu yleiskaavassa suojelta-
vaksi rakennukseksi.

Perustelut ja määritykset kuitenkin elävät ajassa. Harventu-
va koulurakennuskanta voi muuttaa vielä olemassa olevien
koulujen merkitystä. 1930-luvun kivikoulut sijoittuvat muu-
tamille teollisuuspaikkakunnille ja ovat harvinaistuvaa ra-
kennusperintöä.

Asemakaavamuutos mahdollistaa
Tainionkosken vanhan koulura-
kennuksen säilymisen, mutta
myös purkamisen sekä uudisra-
kennuksen rakentamisen vanhan
koulurakennuksen tilalle. Yleiset
määräykset on laadittu sellaisiksi,
että sekä Tainiotalon säilyminen
ja peruskorjaaminen että uudis-
rakentaminen ovat kummatkin
mahdollisia. Vanhaan koulura-
kennukseen sallittavat rakennus-
rungon ulkopuoliset parvekkeet
ja hissitornit edistävät rakennuk-
sen uusiokäytön ja rakennuttajan
löytymistä.

Merkitään tiedoksi.
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Etelä-Karjalan maakuntakaavatyön yhteydessä laadittu
kulttuuriympäristöselvitys on tehty kokonaismaakuntakaa-
vatyön yhteydessä yli kymmenen vuotta sitten. Sen päivit-
täminen alkanee piakkoin uuden kokonaismaakuntakaavan
laadinnan pohjaksi.

Terveellisyys ja turvallisuus
Koulun viereinen Tainiotalo on rakennettu vuonna 1963.
Siitä tehdyssä sisäilmastoselvityksessä/kuntokartoituksessa
(Olli Inkinen, Jarkko Kemppi, Ari Liljasto, Pirjo Lasanen,
1.4.2016) on todettu: Tehtyjen tutkimusten ja havaintojen
perusteella haitallinen altistuminen on todennäköistä.
Rakennuksessa on useita riskirakenteita, joiden kosteusra-
situsta on lisännyt kiinteistössä tapahtuneet tulipalot ja
niiden sammutusvedet.

Tainiotalon kohdalle on asemakaavamuutoksessa osoitettu
asuinpientalojen korttelialue. Kaavaselostuksen mukaan
rakennus aiotaan purkaa.

Tainionkosken koulun osalta kaavamateriaaliin ei ole liitet-
ty esim. selvitystä koulurakennuksen kunnosta.

Yhteenveto
Tainionkosken koululla on todettu olevan sekä rakennus-
historiallisia, historiallisia että maisemallisia arvoja. Koulu
on osoitettu asemakaavan laadinnassa ohjeena olevassa
yleiskaavassa suojeltavaksi rakennukseksi. Rakennusta ei
ole kuitenkaan asemakaavassa suojeltu. Näin olleen voidaan
katsoa myös, että alueiden käytön suunnittelun tavoitteet
sekä asemakaavan sisältövaatimukset eivät täyty. Tältä osin
asemakaavan muutosehdotus on MRL 5 §:n, 42§:n ja 54.2
§:n vastainen.

Mahdollistamalla koulurakennuksen purkamisen asema-
kaavan muutos johtaa rakennustaiteellisesti arvokkaan
rakennuksen tai kaupunkikuvan turmelemiseen ja MRL 118
§ rikkomiseen.

Perusteet sr-merkinnän pois jättämiseen voivat syntyä käyt-
täen samoja kriteereitä kuin purkamisluvan yhteydessä.
Tällöin tuleekin miettiä, että täyttyvätkö purkamisluvan
edellytykset (MRL 139 §). Kaavamateriaalista ei
käy ilmi sellaisia perusteita, jotka mahdollistaisivat suojel-
luksi tarkoitetun rakennuksen purkamisen.

Asemakaavan muutoksesta tulee järjestää ehdotusvaiheen
viranomaisneuvottelu nähtävillä olon jälkeen.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

Tyhjilleen jäävät rakennukset
rasittavat Imatran Toimitilat
Oy:n taloutta merkittävästi. mm.
Tainionkosken koulun ylläpito-
kustannukset tyhjilläänkin ovat
n. 100 000,00 eur/vuosi. Mitä
pidempään rakennus on ilman
asianmukaista peruskorjausta ja
jatkokäyttöä, sen epätodennäköi-
sempää on löytää rakennukselle
jatkokäyttö ja rakennuksen pe-
ruskorjaamiselle rahoitus. Ra-
kennuksen jäädessä tyhjilleen
ilman peruskorjaajaa/rahoitusta
ja jatkokäyttöä, se helposti joutuu
ilkivallan kohteeksi ja suojelu
saattaa kääntyä itseään vastaan ja
rakennus jäädä huonokuntoisena
rumentamaan taajamakuvaa.

Ehdotusvaiheen viranomaisneu-
vottelu järjestettiin 29.11.2019.
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Neuvottelussa esille tulleet asiat
on kirjattu tähän vuorovaikutus-
raporttiin kohtaan 4. VIRAN-
OMAISNEUVOTTELUT.

27.11.2019 Etelä-Karjalan museo
Kaavaehdotus on muuttunut luonnosvaiheesta kouluraken-
nuksen suojelun osalta. Luonnosvaiheessa v. 1936 raken-
nettu Tainionkosken koulu esitettiin suojeltavaksi. Ehdo-
tuksessa suojelumerkintä on poistettu ja yleisiin määräyk-
siin lisätty kohta ”Mikäli kortteliin 2 tontille 4 rakennetaan
uudisrakennus Tainionkosken vanhan koulurakennuksen
tilalle, tulee uudisrakennuksen olla ulkoiselta hahmoltaan
ja arkkitehtuurin muotokieleltään entistä vastaava. Julki-
sivujen tulee olla vaaleiksi rapatut. Kattomuodon tulee olla
harjakatto ja katemateriaalina tulee käyttää konesaumat-
tua peltiä, jonka väritys on punainen. Mikäli korttelin 2
tontilla 4 sijaitseva Tainionkosken vanha koulurakennus
säilytetään, tulee korjaus- ja muutostöissä käyttää raken-
nuksen rakennusajankohdalle ominaisia materiaaleja ja
työtapoja. Räystäslinjat, kattopinnat ja julkisivujen auko-
tus tulee säilyttää. Julkisivukäsittelyn tulee olla sileä kalk-
kirappaus ja julkisivuvärityksen tulee olla vaalea.”

Rakennuksen suojelumerkinnän poistamista perustellaan
selosteessa seuraavasti: ”Kaupunginhallitus
(IMR/1311/00.01.01.01/2018) on päättänyt antaa Imatran
Toimitilat Oy:lle konserniohjauksen tyhjilleen jäävien kou-
lukiinteistöjen kehittämisohjelman laatimiseksi. Kehittä-
misohjelma valmistellaan tarvittavin osin yhteistyössä
kaupungin kaavoitusyksikön kanssa. Yksittäisten kiinteis-
töjen kehittämislinjaukset saatetaan erikseen kaupungin-
hallituksen vahvistettavaksi. Vanhalle Tainionkosken kou-
lurakennukselle toivotaan löytyvän jatkokäyttöä jousta-
vien kaavamerkintöjen ja –määräysten kautta. Tavoittee-
na on myös, että jos MITRA Imatran Rakennuttaja Oy ei
kiinteistökehittämisestä huolimatta löydä Tainionkosken
koulukiinteistölle jatkokäyttöä tai saa sitä myytyä tai
vuokrattua, sen purkaminen täytyy olla mahdollista.”

Museo toteaa, että rakennuksen käytön puuttuminen ei ole
riittävä peruste suojelumerkinnän poistamiselle, eikä käyt-
tötarkoituksen puuttuminen merkitse suojelun perusteena
olevien kulttuurihistoriallisten arvojen heikkenemistä.

Ehdotuksen yleismääräyksissä esitetty rakennuksen säily-
mistä tukeva määräys ei ole rakennushistoriaselvityksessä
todettujen arvojen eikä luonnosvaiheessa esitetyn suojelu-
määräyksen mukainen (”..korjaus- ja muutostöissä tulee
käyttää rakennuksen rakennusajankohdalle ominaisia
materiaaleja ja työtapoja. Räystäslinjat, kattopinnat ja
julkisivujen aukotus tulee säilyttää. Julkisivukäsittelyn
tulee olla sileä kalkkirappaus ja julkisivuvärityksen tulee
olla vaalea”). Luonnosvaiheen määräyksessä oli huomioitu
selvityksessä todetut suojelun perustelevat arvostuskritee-
rit, jotka määräytyvät suoraan Laista rakennusperinnön
suojelusta (498/2010). (Luonnosvaiheen määräys: ”Histo-

Merkitään tiedoksi.

Kaavamääräyksiä tullaan vielä
tarkistamaan siten, että ne anta-
vat mahdollisuuksia vanhan kou-
lurakennuksen säilyttämiselle ja
helpottavat jatkokäytön löytymis-
tä.
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riallisesti ja rakennustaiteellisesti sekä taajamakuvan säi-
lymisen kannalta arvokas rakennus. Rakennusta ei saa pur-
kaa. Rakennuksessa suoritettavien muutostöiden tulee olla
sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen arvo ja
taajamakuvallisesti merkittävä luonne säilyvät. Korjaustoi-
menpiteissä tulee käyttää rakennuksen rakentamisajankoh-
dalle ominaisia materiaaleja ja työtapoja. Räystäslinjat,
kattopinnat ja julkisivujen aukotus tulee säilyttää. Julkisi-
vuvärityksen tulee olla sileä kalkkirappaus ja julkisivuväri-
tyksen tulee olla vaalea. Rakennuksessa suoritettavista kor-
jauksista ja muutoksista on hankkeeseen ryhtyvän pyydet-
tävä museoviranomaisen lausunto.”)

Museo katsoo, ettei mistään asiakirjoista käy ilmi Tainion-
kosken koulun kulttuurihistoriallisten, rakennustaiteellisten
ja taajamakuvallisen merkityksen heikentymiseen johtanei-
ta seikkoja luonnos- ja ehdotusvaiheen välissä. Kaavaehdo-
tuksen suojelumerkinnän poistamista esittelevässä vaihto-
ehdossa ei myöskään huomioida riittävällä tasolla raken-
nushistoriaselvityksessä selvästi todettuja rakennetun ym-
päristön kulttuurihistoriallisia arvoja. Toisen vaihtoehdon
yleisissä määräyksissä esitetyssä suojelumääräyksessä ei
käy ilmi selkeästi, mitä ovat rakennuksen vaalittavat arvot.

Näin ollen kaavaehdotus on alueiden käytön suunnittelun
tavoitteiltaan MRL 5 § momentin 3 vastainen.

Museo toteaa, että koulun suojelumerkintää ei voi poistaa
nyt esitetyillä perusteilla. Sen sijaan rakennuksen käyttöön
liittyviä määräyksiä voidaan monipuolistaa entisestään ja
rakennuksen suojelumääräystä voidaan kiinteistökehittämi-
sen näkökulmasta muuttaa muotoon ”Historiallisesti ja
rakennustaiteellisesti sekä taajamakuvallisesti arvokas ra-
kennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritet-
tavien muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen
rakennustaiteellinen arvo ja taajamakuvallisesti merkittävä
luonne säilyvät. Rakennuksessa suoritettavista korjauksista
ja muutoksista on pyydettävä museoviranomaisen lausun-
to.”

Etelä-Karjalan museo toteaa myös, että mahdollistamalla
koulurakennuksen purkamisen asemakaavan muutos johtaa
MRL 118 § ja 139 § rikkomiseen sekä on 5 § momentin 3
vastainen.

Näiden jo edellä mainittujen kohtien lisäksi ehdotusvaiheen
asemakaava on voimassa olevan yleiskaavan vastainen
(MRL 42 §). Suunnittelualueella on voimassa yleiskaava
”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 19.4.2004. Suunnittelualueelle on yleiskaavassa
osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY). Taini-

Vanhan koulurakennuksen lau-
sunnossa mainitut arvot eivät ole
heikentyneet luonnos- ja ehdo-
tusvaiheiden välissä. Vaiheiden
välissä Imatran kaupunki ryhtyi
valmistelemaan vuoden 2020
talousarviota, jonka mukaan
kaupungin tulee pyrkiä mittaviin
säästöihin. Yhdeksi säästökoh-
teeksi kaupunginhallitus oli jo
aiemmin valinnut tyhjilleen jää-
vien kiinteistöjen ylläpitokustan-
nukset ja asettanut tavoitteeksi
sr-merkintöjen poistamisen tyh-
jilleen jääviltä koulurakennuksil-
ta.

Merkitään tiedoksi.

Kaavamääräyksiä tullaan vielä
tarkistamaan siten, että ne anta-
vat paremmin mahdollisuuksia
myös vanhan koulurakennuksen
säilyttämiselle ja helpottavat
jatkokäytön löytymistä.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.
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onkosken koulu on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi
(sr). Museo toteaa myös, ettei kaavan liitteenä olevista asia-
kirjoista käy ilmi perusteita koulun kulttuurihistoriallisten
arvojen heikkenemisestä yleiskaavan (2004) hyväksymisen
jälkeen.

Etelä-Karjalan museolle tulee toimittaa asemakaava 1098
hyväksymiskäsittelyn päätös.

Merkitään tiedoksi.

28.11.2019 Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto äänesti (6-5) kaava-alueen kehittämisen
puolesta niin, että alueella oleva vanha Tainionkosken kou-
lu sekä ruokalarakennus säilytetään ja niille yritetään löytää
uutta alueen elinvoimaa ja imatralaisten hyvinvointia edis-
tävää käyttöä. Tainion koulurakennus on historiallisesti
arvokas, Imatralaisittain keskeisellä paikalla sijaitseva ja
hyväkuntoinen rakennus ja toisaalta useiden koulutilojen
purkamisen myötä Imatralaisten toimijoiden harrastus
yms. tiloja on poistunut käytöstä, joten Tainionkosken kou-
lu ja -ruokala rakennuksia voisi hyödyntää monin tavoin.

Valtuuston jäsenten keskuudessa kannettiin huolta siitä,
että rakennukselle täytyy löytyä riittävästi uutta käyttöä,
jotta ylläpitokustannukset eivät jää yksin kaupungin mak-
settaviksi, toisaalta maksut tulisi olla niin kohtuullisia, että
seuroilla yms. on varaa tiloja käyttää, eikä se jää tyhjilleen ja
tappiolliseksi.

Kaavamääräyksiä tullaan vielä
tarkistamaan siten, että ne anta-
vat paremmin mahdollisuuksia
myös vanhan koulurakennuksen
säilyttämiselle ja helpottavat
jatkokäytön löytymistä.

Merkitään tiedoksi.

29.11.2019 Etelä-Karjalan liitto / maakunta-arkkitehti Marjo
Wallenius
Tainionkosken koulun alue on merkitty voimassa olevaan
maakuntakaavan taajamatoimintojen alueeksi A. Suunnitte-
lualueella sijaitsee vuonna 1936 valmistunut Tainionkosken
alakoulurakennus, jonka kanssa samassa pihapiirissä ovat
vuonna 2015 rakennettu koulun ruokalarakennus sekä kou-
lun pitkänomainen lisärakennus polkupyöräkatoksineen
vuodelta 1960. Vanhan koulun pihapiiristä itään sijaitsee
vuonna 1963 rakennettu Imatran työväenopiston rakennus
ns. Tainiotalo(entinen yläkoulu).

Kaavaselostuksessa kerrotaan että vaihtoehtona on vanhan
alakoulurakennuksen kunnostaminen tai purkaminen. Se-
lostuksessa todetaan myös, ettei vanhalle koulurakennuk-
selle ole löytynyt mahdollista käyttöä. Kuitenkin vaihtoeh-
doksi esitetään että vanhan koulun paikalle rakennetaan
samantyylinen uusi rakennus, mutta sen tulevasta käytöstä
ei ole mainintaa.

Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä että kaavoitustyössä
pohditaan  vielä mitkä ovat vanhan koulurakennuksen säi-
lyttämisen tai uuden rakennuksen hyödyt. Tulisi myös poh-
tia löytyykö uudelle rakennukselle käyttäjät ja mitä toimin-
taa rakennuksessa voisi olla, esimerkiksi uusi nuorisopaik-
ka, harrastustalo tai työväenopisto.

Lisäksi vanhan koulun osalta on tärkeää pohtia vielä sen
säilyttämistä ja uutta käyttötarkoitusta.

AL-käyttötarkoitusmerkintään,
(asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialue) on lisätty
yleismääräys, joka mahdollistaa
vanhan koulurakennuksen kort-
teliin myös kokoontumis-, koulu-
tus-, harrastus- ja majoitustiloja
sekä palveluasuntoja. Korttelin
käyttötarkoitus AL sekä kaava-
merkinnät ja –määräykset on
osoitettu niin kattaviksi, että joko
koulun peruskorjaaminen ja sen
uusi käyttötarkoitus tai uuden
rakennuksen toteuttaminen on
mahdollista.

Merkitään tiedoksi.
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9. 1. EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET

9.1 Elisa Oyj
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9.2 Blue Lake Communications Oy
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9.3  As Oy Imatran postilaatikko, Antenniasennus Karttiala, Radioputki
Oy, Tmi Sirpa Karttiala, Imatran sähköasennus Oy
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9.4 Museovirasto
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9.5 Rakennusvalvontajaosto
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9.6 Vanhusneuvosto
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9.7 Hyvinvointilautakunta



48 / 60

9.8 Ympäristölautakunta
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9.9 Elinvoima (ELVO) –työryhmä
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9.10 Vammaisneuvosto
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9.11 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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9.12 Etelä-Karjalan museo
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9.13 Nuoristovaltuusto
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9.14 Etelä-Karjalan Liitto


