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Kaukopään koulu
Niskapietiläntie 1

1937, 1948
arkkitehti Jalmari Lankinen

·  koulurakennus on suojeltu sekä
yleiskaavassa (19.4.2004), että
asemakaavassa (16.11.2009)

Vuoksenniskan koulu
Vuoksenniskantie 96

1959
arkkitehdit Jaakko Kontio ja Kalle Räike

lisärakennus 1970, 2005, 2019

·  vuonna 1959 rakennettu osa on suojeltu
sekä yleiskaavassa (19.4.2004) että
asemakaavassa (7.3.2017)

Koulurakennus sijaitsee Niskapietiläntien
varrella, joka on museotie ja osa entistä
Savonlinna-Viipuri –maantietä. Rakennus
on monumentaalinen funktionalismin
edustaja ja se on taajamakuvallisesti
erityisen arvokas. Rakennuksen
historialliset arvot liittyvät kansakoulujen
rakentamiseen oppivelvollisuuslain myötä.

Julkisivumateriaalit, sisäänkäynnit,
portaikot, kaiteet ja kiinteät katokset ovat
pääosin säilyneet. Pohjoiskulman
korottaminen ja sen myötä kattoterassin
poisto on heikentänyt rakennuksen
alkuperäistä ja jäntevää massoittelua.

Koulu sijaitsee Vuoksenniskan keskustassa
sen historiallisesti kerrostuneessa
rakennetussa ympäristössä.
Kaupunkikuvan, rakennushistorian ja
paikallishistorian kannalta merkittävimpiä
rakennuksia Vuoksenniskalla ovat 1930-60
–luvuilla rakennetut pankki-, liike- ja
julkiset rakennukset, joihin myös
Vuoksenniskan koulu kuuluu.

Tyylillisesti koulun vanhin osa edustaa
1960-luvun alkavaa konstruktiivista
suunnittelua. Rakennus on
teräsbetonirunkoinen,
julkisivumateriaalina rapattu betonitiili.
Uusin lisärakennus valmistui vuonna 2019.
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Tainionkosken koulu
Telkänkatu 2

1936, 1956
arkkitehti Jalmari Kinnunen

· koulurakennus on suojeltu yleiskaavassa
(19.4.2004), mutta ei asemakaavassa
(26.3.2001)

Tainiotalo
(ent. Tainionkosken yhteiskoulu)
Juskunmäenkatu 24

1963
arkkitehti Olli Kivinen

·  rakennusta ei ole suojeltu yleiskaavassa
(19.4.2004) eikä asemakaavassa
(26.3.2001)

Koulurakennus sijaitsee taajamakuvallisesti
arvokkaalla, ympäristöään korkeammalla
harjanteella Tainionkosken asuinalueen
keskellä. Taajamakuvassa vähäeleinen ja
arvokas pääjulkisivu on tärkeä etenkin
etelän suuntaan. Koulurakennus näkyy
pitkälle etelään avautuvasta
peltomaisemasta. Yhdessä viereisen
urheilukentän ja kookkaiden puiden kanssa
rakennus muodostaa tyypillistä ja
tunnistettavaa kouluympäristöä.

Koulurakennuksen ulkoasussa on selvästi
nähtävissä 1930-luvun kouluarkkitehtuurin
ihanteet: kompakti, tarkoituksenmukainen
massoittelu, rapatut julkisivut ja
ikkunoiden puitejako.

Tainiotalo on entinen Tainionkosken
yläkoulu. Se sijaitsee samassa korttelissa
Tainionkosken koulurakennuksen kanssa.
Tainiotalo on rakennettu vuonna 1963.

Rakennus edustaa 1960- ja 1970-luvuille
tyypillistä vähäeleistä käyttöarkkitehtuuria.
Rakennus on Tainionkosken koulun kanssa
yhteiselle pysäköintialueelle päin
yksikerroksinen. Rakennus laskee
koillisrinteessä kahteen kerrokseen.
Rakennus ei juurikaan erotu
taajamakuvassa.



3

Itä-Siitolan vanha koulu
Jäkälänkuja 3

1896
valtion mallipiirustuksen nro 10
mukaisesti

erillinen laajennusosa 1924-25, alakoulu
arkkitehti A.W.Järveläinen

·  vuonna 1896 rakennettu koulurakennus
suojeltu yleiskaavassa (19.4.2004)

·  molemmat vanhat koulurakennukset
suojeltu asemakaavassa (10.5.2006)

Itä-Siitolan vanha koulu- ja asuinrakennus
vuodelta 1896 edustaa nikkarityylin ja
varhaisen jugendin sekoitteista
koulurakennustyyppiä, joka perustuu
valmiiden mallipiirustusten pohjalle. Koulu
on hirsirunkoinen, profiloidulla
empirelaudoituksella vuorattu ja
satulakattoinen. Koulurakennus erottuu
hyvin ympäristöstään jyrkkämuotoisena,
korkealla harjanteella sijaitsevana
rakennuksena.

Vanhan koulun kanssa samassa pihapiirissä
sijaitsee erillinen koulun laajennusosa, joka
on rakennettu vuosina 1924-25.

Koulurakennukset sijaitsevat Itä-Siitolan
kaupunginosassa pientalovaltaisen
asuinalueen ympäröimänä.
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Itä-Siitolan koulu
Saniaiskuja 14

1954
kaupungin rakennusosaston oma
suunnittelu

· koulurakennusta ei ole suojeltu
yleiskaavassa (19.4.2004), mutta rakennus
on suojeltu asemakaavassa (10.5.2006)

Imatrankosken koulu
Koulukatu 69

1952
arkkitehti Aleksis Lindqvist

· koulurakennus on suojeltu yleiskaavassa
(19.4.2004), mutta ei asemakaavassa
(30.7.1986)

Itä-Siitolan vuonna 1954 rakennettu
koulurakennus edustaa massaltaan sekä
rapatuilta julkisivuiltaan ja julkisivujensa
väritykseltä tyypillistä 1950-luvun
koulurakentamista.

Rakennus sijoittuu samaan pihapiiriin Itä-
Siitolan vanhan koulun kanssa Itä-Siitolan
asuinalueen keskelle.

Koulurakennus sijaitsee Imatrankosken
keskustan tuntumassa 1970- ja 1980-
luvulla rakentuneen kerros- ja
omakotitaloalueen keskellä
taajamakuvallisesti keskeisellä paikalla
asuinalueen ympäröimänä.

Rakennus edustaa massaltaan ja
materiaaleiltaan 1950-luvun arkkitehtuuria.
Muotokieli on aiemmin Imatralle
rakennettuja kouluja vapautuneempaa.
Rakennushistorialliset arvot ilmenevät
ennen kaikkea Koulukadun puoleisessa
julkisivussa, sisäänkäyntikatoksissa,
yksityiskohdissa ja julkisivumateriaalien
käytössä.
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Linnalan koulu ja
Linnalan vanha koulu
Kukkolinnankatu 5

puukoulu 1924 (vanha koulu)
suunnittelijasta ei tietoa

tiilikoulu 1955
laajennus 1993
kaupungin rakennusosaston oma
suunnittelu

·  tiilikoulu ja laajennus (Linnalan koulu) sekä
vanha puukoulu suojeltu yleiskaavassa
(19.4.2004) sekä asemakaavassa
(15.2.2013)

Linnalan koulu sijaitsee Mansikkalan
kaupunginosassa julkisten rakennusten
vyöhykkeellä kaupallisten palvelujen
itäpuolella.  Pihapiirissä on vuonna 1955
rakennettu tiilirunkoinen koulurakennus,
jota on laajennettu 1990-luvun alussa
betonisella osalla sekä vuonna 1924
rakennettu vanha puukoulu. Koulua ja
viereisiä kaupallisia toimintoja ympäröi
pohjoisessa Mansikkalan korkeat
kerrostalot ja etelässä tiivis pienipiirteinen
Pässinniemen asuinalue.

Koulupiha sijoittuu kumpareen laelle.
Pihan länsi- ja eteläpuolella on ulkoilu- ja
puistoaluetta, jossa kasvaa komeita
vanhoja lehtipuuyksilöitä. Puusto erottuu
kaupunkikuvassa kauas ja peittää
koulunrakennukset näkyvistä
Tainionkoskentieltä sekä Keskuskadun ja
Tainionkoskentien risteysalueelta.

”Linnalan koulu muodostaa kerrostuneen
kokonaisuuden, joka liittyy olennaisena
maamerkkinä Vuoksen avoimeen
rantapuustoon sekä toiminnallisena
jäsenenä Mansikkalan hallinto-, kulttuuri-,
oppilaitos- ja liikuntarakennusten
ryhmään. Alueen ensimmäisiin kuuluvina,
säilyneinä kohteina koulurakennukset
osallistuvat eheyttävällä tavalla
kaupunkikuvan luomiseen ja
historialliseen jatkuvuuteen. Rakennusten
sijoittumiseen tontille liittyy maisema-
arkkitehtonisia arvoja. Kohteiden suhde
idän ja etelän puoleiseen välittömään
lähiympäristöönsä on tasapainoinen.” –
Linnalan koulun RHS, Saatsi Arkkitehdit,
2019
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Meltolan koulu
Vaarinkuja 6

1950
arkkitehti L.E. Hansten

laajennusosa 1974
kaupungin rakennusosaston oma
suunnittelu

· koulurakennusta ei ole suojeltu
yleiskaavassa (19.4.2004) eikä
asemakaavassa (17.9.2004)

IMATRAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT
Kaupunkisuunnittelu                    19.8.2019

Koulurakennus sijaitsee Meltolan
kaupunginosassa pientaloalueen
ympäröimänä.

Rakennus edustaa tyypillistä 1950-luvun
koulurakentamista. Rakennusta on
laajennettu vuonna 1974 puurakenteisella
yksikerroksisella luokka- ja
liikuntasaliosalla.




