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IMATRA 

VUOKSEN KAUPUNKI

Vuoksen varrella voi aistia 
Saimaan alueen merkittä-
vän luonnonhistoriallisen 
menneisyyden. Jääkaudella  
suunnattomat, jopa noin 
kolme kilometriä paksut 
jäämassat painoivat maan-
pintaa alaspäin. Sulavan 
jäänreunan eteen syntyivät 

Salpausselkien mahtavat reunamuodostumat, har-
jumaiset soraselänteet, jotka ovat Suomen ainoa  
avaruuteen näkyvä geologinen muodostuma. Vuok-
sen synty noin 5 700 vuotta sitten oli vertaansa vailla 
oleva luonnonnäytelmä. Kun jään painosta vapau-
tunut maa kohosi ja kallistui, Saimaan vedet oh-
jautuivat Salpausselkää vasten ja mursivat harjun. 
Saimaa kuohui leveänä koskena kuivalle maalle, 
ja tulviva vesi alkoi etsiä tietään Suomenlahteen ja 
Laatokkaan. Saimaan pinta aleni noin kolme metriä.  

Vuoksen synty aiheutti suurtulvan Laatokassa ja 
oli osasyynä Nevajoen syntyyn noin 3 300 vuotta 
sitten.

Imatrankoski oli aluksi leveä virta, joka kuohui ny-
kyisen Kruununpuiston alueen yli ja synnytti sinne 
harvinaisia jokihiidenkirnuja. Ajan kuluessa koski 
pureutui nykyiseen jylhään kalliouomaansa. Imat-
ran, Vuoksen suurimman kosken, vaikuttava kumu 
kaikuu kansanrunoissa, kuten kansalliseepos Ka-
levalassa: ”Ei ole Vuoksen voittanutta, ylikäynyttä 
Imatran.” 

Imatrankosken ohella Vuoksen merkittäviä koskia 
olivat Vallinkoski, ”Pikku Imatra” ja Tainionkoski. 
Suurin osa Vuoksen koskista sijaitsi yläjuoksulla en-
simmäisten 25 kilometrin matkalla. Imatran kaupun-
gin alueella, missä Vuoksi kulkee noin 13 kilometriä, 
merkittäviä koskia oli yhdeksän. 

1. Vuoksen synty oli valtava luonnonnäytelmä

Mitä Imatra tarkoittaa?
Mitä ikivanha Imatra-sana 
tarkoittaa? Sitä ei tiedetä. 
Se voi olla saamelaista 
alkuperää, jolloin se merkitsisi 
jonossa juoksevia vesiä. 
Imatrankoskessa vesi 
putoaa yli 18 metriä noin  
1,3 kilometrin matkalla. 
Kuvassa Imatrankoski 
1800-luvulla. 
Kuva: P.A. Kruskopf, 
Kansalliskirjasto.

Ensimmäiset ihmiset saa-
puivat Imatran lähiseudulle 
pian jään sulamisen jälkeen 
yli 10 000 vuotta sitten. Vä-
keä asettui asumaan myös 
Vuoksen rannoille sen syn-
nyttyä. Ensimmäiset kir-
jalliset tiedot 1500-luvulta  
kertovat, että talonpojat 

viihtyivät virran varrella kalastaen, maata viljellen ja 
karjaa hoitaen. Vuoksen rantojen kartanot juontavat 
juurensa 1600-luvun jälkipuoliskolle. Tuolloin Ruot-
sin hallitsija lahjoitti Vuoksen varren maatiloja ala-
maisilleen palkkioksi sotapalveluksesta. Hallitsijan 
lahjoitukset ja läänitykset johtivat Imatralla Neitsyt-
niemen kartanon, Siitolan kartanon ja myöhemmin 
Sienimäen tilan eli Sienimäen kartanon syntyyn. 
Venäläinen aatelisto viihtyi Vuoksen rannoilla  
1800-luvulta alkaen. Vuoksen suun tuntumaan nou-
sivat esimerkiksi kenraali Astascheffin Harakanhovi 
ja ruhtinas Aleksei Obolenskin loistelias Saimaan-
hovi. Jälkimmäinen oli ennen modernisointia ehdol-
la Suomen presidentin kesäasunnoksi.

2. Talonpoikia ja ruhtinaita: ihmisiä Vuoksen varrella

Ruhtinattaren herkkuja 
Ruhtinas Aleksei ja ruhtinatar Olga Obolenski 

(kuvassa) asuivat pitkään Saimaanhovissa. 
Ruhtinatar oli myös kirjailija: hän kirjoitti 

suositun Nuoren emännän herkkuleivosoppaan, 
jonka imatralaisessa painoksessa Herkkuja 

ruhtinattaren keittiöstä (1991) paljastetaan myös 
ruhtinasperheen salaisia suosikkireseptejä. 

Kuva: Imatran kaupunginmuseo.



Mitä pidempi huntu, 
sitä mahtavampi emäntä
Vuoksen varrella voitiin puvun 
perusteella erottaa poikkeuksellisen 
pitkään eri pitäjien asukkaat. 
Alueen kansanpuvuissa tiedetään 
olevan piirteitä jopa esihistorialliselta 
ajalta. Kuvassa huntupäinen vaimo 
Ruokolahdelta, nykyisen Imatran 
alueelta, 1800-luvun lopulla. 
Piirros: Severin Falkman.

Tainionkosken solki 
Muinaisista imatralaisista 
kertoo Tainionkosken kupeesta 
löytynyt viikinkiaikainen 
(800–1025 jKr.) pronssisolki, 
jolla kiinnitettiin esimerkiksi 
viitta olkapäälle. 
Kuva: Museovirasto,  
Markku Haverinen.

3. Imatrankoski maailmanmaineessa

Valtionhotelli
Valtionhotelli on yksi Suomen 
merkittävimmistä kansallisromanttisista 
rakennuksista. Se näyttää hyvin erilaiselta 
eri kulmista katsottuna, ja siinä on runsaasti 
monenlaisia yksityiskohtia, kuten tyyliteltyjä 
kasvikuvioita ja kosken tyrskyjä. Rakennus 
on kunnostettu alkuperäiseen asuunsa. 
Kuva: Imatran kaupunginmuseo.

Jylhä erämaakoski Imatra 
alkoi nousta maailman-
maineeseen 1700-luvun 
lopulla. Venäjän keisarinna 
Katariina II Suuri vieraili 
hoviväkensä kanssa ihai-
lemassa Imatraa kesällä 
1772. Tästä vierailusta kat-
sotaan Suomen matkailun 

alkaneen. Imatrankoski oli jo 1890-luvulla Suomen 
suosituin nähtävyys, joka houkutteli paljon kävijöitä 
ympäri maailmaa. Kuuluisimpia kosken ihailijoita 
olivat esimerkiksi Brasilian keisari Pedro II (1876) ja 
Venäjän keisari Aleksanteri III perheineen (1885). 
Venäjän hallitsijasuku kävi muulloinkin rentoutu



Köysirata
Imatrankosken ylle valmistui köysirata kesällä 1872.  
Kuva: Museovirasto.

massa Imatralla. Koski veti rannoilleen myös taitei-
lijoita: säveltäjät Jean Sibelius, Aleksandr Skrjabin, 
Igor Stravinski ja Pjotr Tšaikovski sekä kuvataiteilijat  
Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela ja Ilja Repin 
vierailivat Imatralla.

Imatran ihailijat piti majoittaa. Kosken rannalle 
nousi puisia hotelleja, mutta niiden tuhouduttua tuli- 
paloissa uusi hotelli päätettiin rakentaa kivestä.  
Arkkitehti Usko Nyströmin suunnittelema upea  
Valtionhotelli valmistui vuonna 1903. 

Koskiympäristöstä tehtiin Suomen ensimmäinen 
luonnonsuojelualue, Kruununpuisto, Venäjän kei-
sarin Nikolai I:n allekirjoituksella vuonna 1842.  
Kruununpuisto on edelleen monin tavoin suojeltu, 
valtakunnallisesti merkittävä luonto- ja kulttuuri- 
kohde sekä yksi Suomen 27 kansallismaisemasta. 

Presidentin kalansaalis 
Miikin nirha, paikallisen kalastajan  
Vuokselle kehittämä kalannahalla 

päällystetty uistin, oli urheilu- 
kalastuksessa suosittu huippuviehe.  

Kuvassa Suomen presidentin  
Lauri Kristian Relanderin ja hänen 

seurueensa lohisaalis kesällä 1926. 
Kuva: Museovirasto.

Vuoksen mehevä lohi
Kuohuvan kosken ohella Imatralle toi kävijöitä 
Vuoksen lohi, jonka maine levisi kalastuspiireissä 
kulovalkean tavoin. Vuoksella alkoi parveilla eri-
maalaisia kalastajia, ja 1870-luvulla englantilaiset 
perustivat Vuokselle kalastusklubin, The Wuoksi 
Fishing Clubin. Klubin vieraina kalaonnea kokeile-
massa nähtiin aikojen kuluessa monia arvovaltaisia 
kalamiehiä ja -naisia: englantilaisia lordeja, euroop-
palaisia kuninkaallisia, venäläistä aatelistoa ja eri 
maiden ministereitä. Tiedetään, että myös Suomen 
marsalkka Mannerheim viihtyi Vuoksella lohia nar-
raamassa. Paikalliset söivät lohta jopa kyllästy-
miseen saakka. Niinpä piikojen ja renkien pestuu- 
sopimuksissa saatettiin vaatia, että ruokapöydässä 
piti olla ainakin kerran viikossa muutakin tarjolla. 



1800-luvun lopulla koskien 
valtavat, ryöppyävät vesi-
massat alettiin nähdä pait-
si luontoelämyksinä myös  
sähkönä, jota virtaisi voima- 
laitoksista tehtaisiin. Yh-
tiöt ostivat maita ja koski- 
oikeuksia talonpojilta. Tor-
nator Oy alkoi rakentaa 

Tainionkosken rannalle lankarullatehdasta, puu- 
hiomoa ja paperitehdasta vuonna 1895. Merkittä-
vimmän muutoksen Vuoksen maisemaan toi kui-
tenkin Vuoksen patoaminen ja Suomen suurimman 

vesivoimalaitoksen rakentaminen. Rakennustyöt 
saatiin käyntiin vuonna 1922, ja voimala vihittiin juh-
lavasti käyttöön toukokuussa 1929. Imatrankosken  
padon yläpuolella Vuoksen vedenpinta nousi, ja mo-
net ylävirran koskista rauhoittuivat tyyniksi seliksi. 

Imatrankosken kuohuja haluttiin ihailla siitä huoli-
matta, että pato esti veden pääsyn Imatran vanhaan 
koskiuomaan. Erilaisia koskiesityksiä on järjestetty 
1930-luvulta alkaen, ja varsinaiset koskinäytökset 
alkoivat 1970-luvulla. Koski kuohuu nykyään kesäi-
sin säännöllisesti katsojien iloksi. 

4. Koskien kuohuista sähköä 

Valaistu koskinäytös
Valot ja musiikki luovat koskinäytöksiin 

ainutlaatuisen tunnelman.  
Kuva: Kehy. 

5. Vuoksi – idän ja lännen virta

Nykyisen Imatran alue on 
vuosisatojen saatossa kuu-
lunut sekä Ruotsin että Ve-
näjän valtakuntaan. Alueen 
asukkaat eivät kuitenkaan 
vaihtuneet satoihin vuosiin, 
vaan rajan koettelemukset 
kestettiin ja rajan eduista 
nautittiin sukupolvesta toi-

seen. Rauhan aikana raja vaurastutti, toi uusia vai-

kutteita ja rikastutti kulttuurielämää. Sotien aikana 
suuret uhraukset ja menetykset koettelivat paikalli-
sia. Toisen maailmansodan jälkeen Karjalankannas 
ja suurin osa Jääsken alueesta jäivät Neuvostoliiton 
puolelle ja alueiden väestö evakuoitiin Suomeen. 
Raja piirtyi aivan Imatran kupeeseen, joten se jakoi 
Vuoksen kahden valtion alueelle. Imatran kauppa-
la syntyi Suomen puolelle rajaa jääneistä alueista 
vuonna 1948. Imatrasta tuli kaupunki vuonna 1971. 

Imatra vuonna 1965.


