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KULTTUURIREIT IN 
KÄYNTIKOHTEET

1. Imatrankosken kansallismaisema, Kruununpuisto 

Imatrankosken uoma.  
Kuva: Fennevisio, Juha Kalaoja.

Imatrankosken kansallismaisema on  
Kruununpuiston sydän. Puistosta löytyy 
monenlaista nähtävää harvinaisista joki- 

hiidenkirnuista ja kävijöiden eri aikoina kal-
lioon kaivertamista nimikirjoituksista kesä-
teatteriin ja Imatrankosken vesivoimalaan. 



Kruunupuiston maisema- ja  
luontopolku 600 m
Ivoniemen luontopolku 1,8 km
Vaikeakulkuinen maasto 
Esteetön maisemareitti

Kesäisin tuhannet ihmiset 
seuraavat suosittuja koski- 
näytöksiä. Puistoalueelle 
on rakennettu huvimajoja ja 
näköalapaikkoja. Poika ja 
Sammakko -veistoksen yh-
teydessä on suosittu leikki- 
paikka perheen pienimmille. 
Puistoalueen polkuja pitkin 
pääsee tutustumaan Suo-
men vanhimpaan luonnon- 
suojelualueeseen, ja met-
sän kätköissä voi nähdä 
vaikkapa harvinaisen lii-
to-oravan tai valkoselkä- 
tikan. Voimalaitoksen nie-
meä kiertää opastettu Ivo-
niemen luontopolku. Sil-
lä sukelletaan jokivarren 
maisemiin, joita ihminen 
ja luonto ovat muovan-
neet eri aikoina. Imatran 
voimalaitoksella on näyt-
tely, joka esittelee voima- 
laitoksen rakentamista.

KRUUNUNPUISTO
Käyntikohteet ja nähtävyydet

1. Valtionhotelli

2. Imatrankosken uoma

3. Näköalatasanne

4. Kalliokaiverrukset

5. Näköalapaviljonki

6. Paviljonki

7. Hiidenkirnuja

8. Imatran voimalaitos

9. Voimalaitoksen kanava

10. Turbiinimuistomerkki

11. Imatran Impi -veistos

12. Imatrankosken pato

13. Vanhat siltalyhdyt

14. Koskisilta

15. Kalevala-paasi ja -puu

16. Poika ja Sammakko -veistos

17. Kesäteatteri

18. Mellonlahden virkistysalue

19. Kaupunkipuro

Kulttuurinähtävyys
Luontokohde
Geologiakohde





2. Imatrankosken kirkko ja kirkkopuisto

Jääsken kirkkomaan portin kopio.

Imatran evankelisluterilainen seurakunta  
on valtakunnanrajan taakse jääneen 
Jääsken seurakunnan perillinen. Toisen  
maailmansodan seurauksena suurin osa 
Jääskestä jäi Neuvostoliiton puolelle ja niin 
myös sodassa tuhoutunut Jääsken kirkko- 
maa. Suomen puolelle tarvittiin uusia kirk-
koja. Imatrankosken kirkko rakennettiin 
alun perin seurakuntasaliksi, mutta se 
vihittiin kirkoksi lokakuussa 1954. Kirkko- 
rakennuksen on suunnitellut arkkitehti  
Aleksis Lindqvist ja alttarin, saarna- 
tuolin sekä penkit arkkitehti Yrjö Vaskinen. 
Imatrankosken kirkon alttaritauluna on 
Jääsken viimeisen, viidennen kirkon alttari- 
taulu, Arvid Liljelundin öljyvärityö Tulkaa 
minun tyköni vuodelta 1888. Kirkkotilassa  
ovat esillä myös Jääsken neljänteen kirk-

koon 1700-luvun alussa tilatut taulut,  
kuvataiteilija Petter Langin maalaamat 
teokset Getsemane (jäljennös) ja Pyhä 
perhe (alkuperäinen teos). 

Imatrankosken kirkon kellotornissa soivat 
entiseen Ensoon, nykyiseen Svetogorskiin 
ennen sotaa rakenteilla olleen uuden kir-
kon kellot. Enson kirkko ei ehtinyt koskaan 
valmistua sodan puhkeamisen takia, mut-
ta sen runko on edelleen pystyssä Sveto-
gorskissa. Imatrankosken kirkkopuistoon 
on rakennettu kopio rajan taakse jääneen 
Jääsken vanhan kirkkomaan portista.  
Kirkkopuiston reunaa kulkee harvinainen 
betonitie, joka johti Imatrankoskelta En-
soon. Tie valmistui vuonna 1931. 



3a. Entinen Turistihotelli 

Kun katselee näyttävää entistä Turisti- 
hotellia, nykyistä koulua, voi tuntea tuu-
lahduksen Imatran-matkailun kulta-ajasta 
1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Hotel de 
Touristesin palveluihin kuului esimerkik-
si viihdeorkesteri, joka soitti ruokasalissa 
kööpenhaminalaisen neiti Holmin johdolla. 
Nykyistä kivirakennusta edelsi puinen ho-
telli, jossa toimi Venäjän vallankumouksen  
aikana vallankumouksellisen taistelu- 
järjestön päämaja. Jotta toiminta pysyisi 
salassa, hotelliin ei otettu tuolloin lainkaan 
tavallisia turisteja, vaan se oli aina ”täynnä”.  
Tsaarin salainen poliisi onnistui silti solut-
tautumaan hotelliin, jolloin toiminta paljas-
tui. 

Turistihotellin lisäksi Vuoksen 
itärannalla oli myös muita 
majoitusliikkeitä, kuten Kriminski, 
Vuoksela pensionat, Uusi hotelli 
ja Egeberg. Valtaosan toiminta 
päättyi, kun Imatrankosken 
patoaminen nosti vedenpintaa ja 
hotellialue jäi veden alle. 

Hotelli Egeberg.

3b. Vanhat puuhotellit
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4. Imatrankosken vanha asemamiljöö

Imatrankosken vanha rauta- 
tieasema sijaitsi Turistihotellin  
lähellä. Rata Viipurista Imat-
ralle valmistui vuonna 1892, 
ja uusi liikenneyhteys saa-
vutti heti suuren suosion: 
nyt Pietarista pääsi junalla 
suoraan Imatralle. Kerrotaan, 
että jopa 14 junaa päivässä 
toi matkustajia Vuoksen ja 
Saimaan rannoille rentoutu-
maan. Välillä hotelleissa oli 
niin täyttä, että osa matkalai-
sista joutui yöpymään junan-
vaunuissa. Vanhaa asema- 
rakennusta ei enää ole, mut-
ta asemamiljööstä on jäljellä 
muita samaan ympäristöön 
kuuluneita rakennuksia, jois-
ta tärkein on koristeellinen 
asemapäällikön talo. 

 Imatran asemapäällikön talo.

 Imatran vanha rautatieasema.
Kuva: Imatran kaupunginmuseo.
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5. Imatran RR-ajot ja -muistomerkit

Imatra on perinteikäs ratamoottoripyöräily- 
kaupunki. Kuuluisat Imatranajot, poh-
joismainen suurtapahtuma, järjestettiin 
Imatran katuradalla vuosina 1962–1986. 
Imatranajot oli MM-osakilpailu eli Suomen 
Grand Prix vuosina 1964–1982. Imatralla 

järjestetään edelleen suosittua Muistojen 
Imatranajoa, joka kerää tuhansia moottori-
pyöräilyn harrastajia ympäri maailmaa. 

6. Veteraanipuisto

Veteraanipuisto perustettiin Vuoksen varrelle vuonna 
1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan kunniaksi. 
Puistoon istutettiin rauduskoivu jokaiselle 529 imatralai-
selle sotaveteraanille, ja alueelle siirrettiin 13 Salpalinjan 
panssariestekiveä. Yhteen kivipaasista kiinnitettiin puis-
ton avaamisesta kertova muistolaatta. Puiston suunnitteli 
arkkitehti Kari Pärssinen.

 Veteraanipuiston 
Salpalinja-esteitä.

Salpalinja
Salpalinja eli Suomen salpa 
on vuosina 1940–1941 ja 
1944 Suomen itärajalle 
Suomenlahdelta Jäämerelle 
rakennettu puolustuslinja.  
Salpalinjan pituus oli noin  
1 200 kilometriä, ja se 
koostui sadoista linnoitteista. 
Salpalinja on yhä Suomen 
suurin rakennustyömaa,  
sillä rakentamiseen 
osallistui enimmillään noin 
35 000 miestä. Salpalinja 
kuului vahvimpiin 
toisen maailmansodan 
aikana rakennettuihin 
puolustusasemiin.  
Sitä ei kuitenkaan koskaan 
testattu taisteluissa. 



7. Siitolan kartano

Vuokselle katsova Siitolan kartano on 
yksi Imatran vanhoista kartanoista. Sen 
historia ulottuu 1660-luvun alkuun, jol-
loin Ruotsin hallitsija läänitti tilan ratsu-
mestari Joakim Dunckerille. Nykyisen  
kartanorakennuksen vanhimmat osat ovat 
mahdollisesti peräisin vuodelta 1772, jol-
loin Venäjän keisarinna Katariina II Suuri 
vieraili Imatrankoskella ja nautti seuru-
eineen päivällisen Siitolan kartanossa 

ennen paluutaan Pietariin. Kartanon ny-
kyinen jugendasu valmistui 1900-luvun  
alkupuolella, Viipurin kaupunginarkki- 
tehtinakin toimineen Uno Ullbergin suun-
nitelmien mukaan. Kartanossa on toiminut 
kuvataidekoulu.  



9. Omenapuupuisto

Imatran omenapuupuistossa kasvaa lä-
hes 300 omenapuuta. Puistossa on oma  
nimikkopuu jokaiselle vuonna 2000 synty-
neelle imatralaislapselle. Lapset vanhempi-
neen istuttivat puut puistoon vuonna 2001.  

Omenapuut ovat perinteisiä lajikkeita, joita 
kasvoi aikoinaan Imatran alueen vanhois-
sa puutarhoissa. Jokainen Imatralla syn-
tyvä lapsi saa myös nykyisin kaupungilta 
lahjaksi omenapuun. 

Makeaa mahan täydeltä 
Imatran omenapuupuistossa 
ovat edustettuina seuraavat 

14 eri omenalajiketta: 
Junost, Punakaneli,  
Champanjaomena, 

Ananaskaneli, Moskovan 
päärynäomena, Antonovka, 

Sokerimiron, Anisovka, 
Sortavalan imelä, 

Borgovskoje, Valkea Nalif, 
Korobovka, Tsaarin kilpi sekä 

Antonovka Safrannoje. 
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8. Mansikkakosken vanha silta

Vuoksen ylittää vanha, eri-
koinen kaksikerroksinen 
silta. Sillan alempaa kant-
ta pitkin kulkee maantie- 
liikenne, ja ylemmällä kan-
nella kulkee rautatie. Silta 
on Etelä-Suomessa ainoa 
laatuaan ja muutenkin Suo-
messa harvinainen: tällaisia 
siltoja on aikoinaan tehty 
Suomeen vain viisi kappa-
letta. Silta on rakennettu 
vuonna 1933, höyryveturien  
aikakaudella.



10a. Pyhän Nikolaoksen kirkko ja Vedenpyhityspuisto

 Vedenpyhityspuisto.

Imatran ortodoksit kuuluvat Lappeenran-
nan ortodoksiseen seurakuntaan, joka 
perustettiin 1740-luvulla. Imatran seudulla 
ortodoksisuus on melko nuorta. Imatran 
Pyhän Nikolaoksen kirkko vihittiin tsasou-
naksi eli rukoushuoneeksi vuonna 1956 ja 
kirkoksi vuonna 1986. Kirkon on suunnitel-
lut arkkitehti Toivo Paatela. Sen vanha esi-
neistö on osin peräisin Lappeenrannassa 
olleesta Pyhän Nikolaoksen sotilaskirkosta  

(1903–1921). Kirkon vanhimmat ikonit 
ovat 1700-luvulta. Kirkkoon valmistui uusi 
ikonostaasi vuonna 2011. Ikonostaasi on 
valmistettu Kurskissa, ja sen uudet ikonit 
on maalattu Imatralla. Kirkon ja Vuoksen 
väliin on rakennettu Vedenpyhityspuisto 
vuonna 1998. Kirkkovuoden juhliin kuulu-
vat vedenpyhitykset toimitetaan Vuoksen 
rannalla.



10b. Sienimäen kartano

Sienimäen kartano on Imatran vanhin 
asuinrakennus. Se edustaa uusklassista 
empire-puurakennustyyliä ja on peräisin 
1800-luvun alusta. Sienimäen tilan historia 
liittyy jo 1600-luvulla alkunsa saaneiden 
Neitsytniemen ja Siitolan kartanon histo-
riaan. Kartanorakennus on kunnostettu 

2000-luvun vaihteessa sekä ulkoa että 
sisältä 1800-luvun asuun. Kartanon puu-
tarhassa kasvaa vanhoja, perinteisiä puu- 
tarhakasveja. Rakennus on yksityis- 
käytössä. 

11. Neitsytniemen kartano 

Neitsytniemen kartano on yksi Imatran 
seudun vanhimmista kartanoista, ellei jopa 
vanhin. Se sai alkunsa 1650-luvulla Ruot-
sin kuningattaren Kristiinan lahjoittamista 
maa-alueista. Vuonna 1889 paroni Edvard 
von Nottbeck osti kartanon ja rakennutti 
sen nykyisen uusrenessanssia henkivän 
päärakennuksen. Rakennuksen suunnitteli  

arkkitehti Karl August Wrede, ja se val-
mistui vuosina 1895–1900. Kerrotaan, 
että Yhdysvalloissa syntyneen Eugenie-
rouvan toivomuksesta rakennuksen esi-
kuvaksi otettiin Yhdysvaltain presidentin 
kesäasunto. Kartanon omistaa Imatran 
kaupunki. Kartanossa toimii kartanoyritys, 
joka palvelee asiakkaita tilauksesta.
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12. Tainionkosken uoma

Vuoksella sai kalastaa vapaasti aina 
1500-luvulle saakka, jolloin kruunu otti 
parhaat kalapaikat omistukseensa. Kaloil-
la alettiin myös maksaa veroja. Tainion- 
kosken kruununkalastamo mainitaan 
1600-luvun alussa, mutta se oli tunnettu 
lohiapaja jo aiemminkin. Tainionkosken 
valtionkalastamossa kalastettiin yli 300 
vuotta aina 1930-luvun alkupuolelle saak-
ka, jolloin valtio lopetti toiminnan saalis-
määrien hiivuttua. Vielä 1800-luvun alussa 
kalastamo tuotti noin 650–800 kiloa lohta 
vuodessa. 

Nykyään Tainionkosken vanha koski- 
uoma on paljas, sillä vesi virtaa uutta uo-
maa pitkin Tainionkosken voimalaitokseen. 
Voimalaitoksen alapuolella, Vuoksen mo-

lemmilla rannoilla, on kalastuslaiturit, jotka 
ovat kalastajien ahkerassa käytössä. Vuok-
sessa elää alkuperäinen taimenkanta, jota 
vahvistetaan istutuksilla. Lisäksi Vuokseen 
laskeutuu Saimaasta saimaanlohta. 

 Neitsytniemen kalastuslaituri.

Kalastusta lohihäkillä
Tainionkoskella kalastettiin 
padoilla, jotka oli rakennettu 
koskeen kivistä ja hirsistä. 
Patoihin asetettiin pyydyksiksi 
riu’uista tehtyjä lohihäkkejä 
eli tainioita. Tainionkoski 
onkin todennäköisesti 
saanut nimensä tällaisesta 
pyydyksestä. 

13. Vuoksen syntypaikka

Vuoksi syntyi tällä paikalla noin 5 700 
vuotta sitten. Se oli suurtapahtuma alueen 
silloisille asukkaille ja laajemminkin Sai-
maan rantojen kivikautiselle väestölle. On 
esitetty, että Vuoksen synnyn muisto olisi 

tallentunut Väinämöisen polvenhaavasta 
kertovaan kansanrunoon. Silloin kertomus 
Vuoksen synnystä olisi kulkenut muisti- 
tietona sukupolvelta toiselle tuhansien 
vuosien ajan.
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14. Tainionkosken tehdasalue ja voimalaitos

Tainionkosken tehdasalue on mielenkiin-
toinen osa Suomen teollistumisen his-
toriaa. Suurteollisuus rantautui ”Tornan  
saareen” ja Tainionkosken rannoille 
1890-luvulla paperi- ja lankarullatehtaan 
sekä puuhiomon myötä. Tehdasalue pai-
sui suurimmillaan useiden tehtaiden ja  
5 000–6 000 asukkaan kokonaisuudeksi, 
joka ulottui Vuoksen suulle ja Saimaan 
rannalle. Alueen täytti vilkas hyörinä, ja 
Saimaan satamat olivat ahkerassa käy-
tössä. Maisemaa hallitsivat useat eri teh-
taat, rautatiet, tukkilaanit, varastoraken-
nukset sekä konttorit. Alueelle perustettiin 
Suomen ensimmäinen kaliumkloraattia 
valmistava tehdas sekä ilmeisesti maail-
man ensimmäinen synteettistä kamferia 
valmistava tehdas. Tainionkoskella aloitti 
toimintansa myös marjanjalostustehdas 
nimeltä Alkoholittomien Juomien Tehdas 
Chymos. Chymoksen perustamisen myötä 
metsämarjoja ryhdyttiin keräämään Suo-
messa ensimmäistä kertaa teollista jatko-

jalostusta varten. Joillekin lähiseudun nai-
sista marjanpoiminnasta tuli pääelinkeino.
 
Tehdasalue kävi ajan mittaan liian pie-
neksi. Paperiteollisuus siirtyi kauemmas 
Saimaan rannalle. Tainionkosken tehtaat 
lopettivat toimintansa 1960-luvulla, ja sa-
malla vanhoja tehdas- ja asuntoalueita 
alettiin purkaa. Entinen teollisuuskeskus 
elää nykyään verkkaista hiljaiseloa. Osa 
alueesta on palautunut luonnontilaan 
jopa siinä määrin, että se on muutettu 
luonnonsuojelualueeksi. Joitain vanhoja 
teollisuusrakennuksia on vielä nähtävillä 
”Tornan saaressa” raunioituneina muisto- 
merkkeinä. Niiden rinnalla on nykyään 
uutta rakennuskantaa. Alueella on Tainion- 
kosken vesivoimalaitos, joka valmistui 
vuosina 1949–1950.

Tainionkosken tehtaat 1900-luvun alussa. 
Kuva: Imatran kaupunginmuseo.

taInIonkosken rannoIlle syntyI suurteollIsuutta
Tornator Oy ryhtyi rakentamaan lankarullatehdasta, puuhiomoa ja paperitehdasta Tainionkosken rannalle vuonna 1895. Pian tehtaita jo laajennet-
tiin, ja koskesta saatu voima veti alueelle myös muuta teollisuutta. Tehtaille muutti runsaasti työläisiä. Yhtiö aloitti työväen asuntoalueiden raken-
tamisen ensin Ritikanrantaan ja pian myös Niskalammelle. Vilkkaan teollisuusyhdyskunnan keskukseksi muodostui Ritikanranta, jossa sijaitsivat 
tehtaan kansakoulu ja palokunnantalo. Siellä oli myös posti, tori, erilaisia kauppoja sekä muita palveluja. Yhdyskunta oli 1930-luvulle tultaessa 
kasvanut: tehdasalueella asui noin 5 000–6 000 henkeä.

Tainionkosken tehdasalue kävi ajan kuluessa ahtaaksi, ja teollisuus siirtyi Saimaan rannalle, minne ryhdyttiin rakentamaan Kaukopään selluloo-
satehdasta vuonna 1934. Tehtaat lopettivat toimintansa Tainionkoskella 1960-luvulla. Samalla alettiin purkaa vanhoja tehdas- ja asuntoalueita. 
Ritikanrannan rakennuksista jäi pystyyn yksi asuinkasarmi sekä sauna- ja pakarirakennus. Rakennuksissa on toiminut Teollisuustyöväen asunto-
museo vuodesta 1975 alkaen.

Крупная промышленность родилась на берегах Тайнионкоски

Компания Tornator Oy стала в 1895 году строить на берегу Тайнионкоски катушечную фабрику, древесно-массный завод 
и бумажную фабрику. Вскоре эти заводы были расширены, так как энергия, вырабатываемая за счет водопада, стала 
привлекать и другие виды промышленности. В новый промышленный регион приехало много работников. Компания 
развернула строительство жилых районов для рабочих, сначала в Ритиканранта, и потом в Нискалампи. Центром 
оживленного промышленного поселения стал Ритиканранта, где были расположены народная школа, учрежденная 
заводом, а также пожарная часть, почта, рынок, различные магазины и другие услуги. К 1930-м годам промышленное 
поселение расширялось, и численность населения района достигла около 5000-6000 человек.

Промышленная зона в Тайнионкоски уже не могла вместить многие производства, которые были перемещены на берега 
озера Сайма, где развернулось строительство целлюлозного завода в 1934 году. Заводы прекратили свою работу в 
Тайнионкоски в 1960-е годы. При этом приступили к демонтажу старинных заводских и жилых районов. Из зданий 
Ритиканранта осталась одна жилая казарма, а также сауна и пекарня. В этих зданиях с 1975 года разместился Музей 
жилья промышленных рабочих.

heavy industry on the banks of the tainionkoski rapids

In 1895, the company Tornator Oy began the construction of a bobbin factory, a grinding workshop and a paper mill on the 
banks of the Tainionkoski rapids. These factories were soon expanded, and the power of the rapids attracted other industry. 
Factory workers moved to the area in large numbers. The company started constructing residential areas for the workers, 
first in Ritikanranta and soon afterwards in Niskalampi. Ritikanranta became the heart of a lively industrial community, inclu-
ding an elementary school, a Volunteer Fire Brigade House, a post office, a market place and a variety of shops and other 
services. By the 1930s, the community had grown to include some 5,000–6,000 people.

When the Tainionkoski industrial area became cramped, the industry moved to the shores of Lake Saimaa, where the construc-
tion of the Kaukopää pulp mill began in 1934. The factories at Tainionkoski were closed in the 1960s, and the demolition of the 
old factory and residential areas began. One set of residential barracks, a sauna and a baking building of the original Ritikan-
ranta buildings have survived to this day. The buildings have housed the Industrial Workers’ Housing Museum since 1975.

tainionkosken tehtaat 1900-luvun alussa 
Tornatorin johtajana oli 1900-luvun alussa edistyksellinen Eugen Wolff. Hänen tehtaansa olivat todennäköisesti ensimmäinen suomalainen 
suuryritys, jossa siirryttiin kahdeksantuntiseen työpäivään. Hän järjesti työväelle myös monenlaista harrastustoimintaa. Kuvissa on työläisp-
ariskunta Ritikanrannassa parhaimpiinsa pukeutuneena 1910-luvulla sekä Tainionkosken tehdasalue vuonna 1912. Rakennuksista vasem-
manpuoleisin on sulfiittiselluloosatehdas, keskellä edessä näkyy kloraattitehdas, ja oikealla on paperitehdas. kuvat: Imatran kaupunginmuseo.

the factories at tainionkoski rapids at the beginning of the 20th century 
In the early 1900s, Tornator had a forward-looking director, Eugen Wolff. His factories were perhaps the first large enterprises in Finland to 
adopt the 8-hour work day. He also organised a variety of leisure activities for his employees. The images depict a worker couple in Ritikan-
ranta in the 1910s, dressed in their best clothes, and the Tainionkoski factory area in 1912. The buildings include a sulphite pulp mill on the 
left, a chlorate factory in the centre and a paper mill on the right. Images: Imatra Town Museum of Cultural History

На заводе Тайнионкоски в начале XX века 
Директором компании «Торнатор» в начале XX века работал передовой промышленник Эуген Вольф. Возможно, что он первым 
ввел 8-часовой рабочий день в Финляндии. Он также организовал различные занятия для рабочих на внерабочее время. На 
фотографиях: рабочая пара в Ритиканранта в своей лучшей одежде в 1910-е годы; промышленная зона Тайнионкоски в 1912 
году. Налево виден сульфитно-целлюлозный завод, спереди посередине виден хлоратный завод, и направо бумажный завод. 
Фотографии: Городской музей Иматры.



15. Työväen asuntomuseo

Tainionkosken rannoille syntyneeseen 
teollisuuskeskittymään tarvittiin runsaasti 
työvoimaa. Työläisille piti myös järjestää 
asunnot. Tornator Oy ryhtyi rakentamaan 
työväen asuntoalueita ensin Ritikan- 
rantaan ja pian myös Niskalammelle. Vilk-
kaan teollisuusyhdyskunnan keskukseksi 
muodostui Ritikanranta, jossa sijaitsivat 
tehtaan kansakoulu ja palokunnantalo. 
Siellä oli myös posti, tori, erilaisia kaup-
poja sekä muita palveluja. Ritikanrannan 
rakennuksista on nykyään pystyssä yksi 
asuinkasarmi sekä sauna- ja pakariraken-
nus. Niissä on toiminut Teollisuustyöväen 
asuntomuseo vuodesta 1975 alkaen. Van-
ha tori on nykyisin urheilukenttänä.

16. Tainionkosken kirkko

Tainionkosken kirkon 
alttaritaulu.

Tainionkosken evankelisluterilainen kirkko rakennettiin 
Tainionkosken tehdasyhdyskunnan rukoushuoneeksi. 
Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Yrjö Vaskinen. Siel-
lä pidettiin ensimmäinen jumalanpalvelus jouluna 1932. 
Viipurin hiippakunnan piispa vihki rakennuksen kirkoksi 

kesällä 1933, ja Tainion-
kosken kirkosta tuli Imatran 
pääkirkko. Kirkkorakennus 
edustaa 1920-luvun ker-
tausklassismia, jossa on 
myös rationalismin tai var-
haisen funktionalismin piir-
teitä. Alttaritaulun paikalla 
oli pitkään Eelis Reinilän 
krusifiksi vuodelta 1940. 
Kirkkoon valmistui vuonna 
1997 kuva-taiteilija Kristiina 
Uusitalon moderni alttari-
taulu Nyt katselemme vie-
lä kuin kuvastimesta, kuin 
arvoitusta, mutta silloin nä-
emme kasvoista kasvoihin.
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17. Siitolan lauttapaikka

Siitolan lauttapaikka on yksi Vuoksen kol-
mesta vanhasta ylityspaikasta. Lautasta 
ja sen kulusta huolehti lautturi, joka kul-
jetti matkustajia pientä maksua vastaan. 
Ensimmäinen maininta Siitolan lauttapai-
kasta on 1600-luvun alkupuolelta. Vuok-
sen itärannalle perustettiin 1600-luvun 
jälkipuolella kestikievari, joka ruokki ja 
majoitti matkustajia yli 200 vuotta. Kievari 
siirtyi Vuoksen länsirannalle 1800-luvulla. 

Viimeisen kievarin kivijalka on yhä näh-
tävissä lauttapaikan rannassa. Siitolan 
lauttapaikasta kasvoi vilkas kauppa- ja 
ajanviettopaikka, joka oli usein täynnä 
kansaa – kenties juuri suositun krouvinsa  
johdosta. Siitolan lautta ja kestikievari oli-
vat käytössä aina 1890-luvulle saakka, 
jolloin Imatrankosken ylittävä maantiesilta 
valmistui. 

18. Valssikoneisto-muistomerkki

Valssikoneisto-muistomerkki kertoo vuon-
na 1915 alkaneesta terästeollisuuden 
historiasta Imatralla. Nykyisin teräksen 

tuotannon perinteitä jatkaa Ovako Imatra 
Oy Ab:n terästehdas lähellä valtakunnan-
rajaa.
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19. Kulttuuritalo Virta

Arkkitehti Alvar Aalto Imatralla
Alvar Aalto loi Imatran yleisasemakaavan 
vuonna 1953. Hänen merkittävin työnsä Imatralla 
on kuitenkin Vuoksenniskan Kolmen ristin kirkko, 
joka valmistui vuonna 1959. Kolmen ristin kirkko kuuluu 
Suomen uudemman arkkitehtuurin keskeisiin rakennuksiin 
ja Alvar Aallon kansainvälisesti arvostetuimpaan 
tuotantoon. Kirkko on kesäisin tiekirkkona. 

Imatran kulttuurikeskus valmistui vuonna 
1986. Sen suunnitteli arkkitehti Arto Sipi-
nen. Kulttuurikeskuksen muotokielessä 
näkyy heijastuksia 1930-luvun funktiona-
lismista ja arkkitehti Alvar Aallon muoto-
kielen nykyaikaistamisesta; Arto Sipinen 
työskenteli aikoinaan Aallon arkkitehti-
toimistossa. Kulttuurin monitoimitalossa 
sijaitsee esimerkiksi Imatran pääkirjasto, 
taidemuseo, kaupunginmuseo, musiikki- 
opisto, konserttisali, kahvio ja muita kult-
tuuritoimintaan liittyviä tiloja. Kulttuuri- 
keskus on kaupunkilaisten ahkerassa käy-
tössä.

Kulttuurikeskuksen vieressä on vuonna 
1970 valmistunut arkkitehtien Mane Hetzer  
ja Arto Sipinen suunnittelema kaupun-
gintalo. Rakennusten välissä levittäytyy  
kansalaistori, jolla sijaitsee professori  
Aimo Tukiaisen (1917–1996) Tukinuittajat-
veistos vuodelta 1948. Aimo Tukiainen 
kuuluu Suomen sodanjälkeisen kuvan-
veistäjäsukupolven tunnetuimpiin edustajiin.

 Tukinuittajat –veistos.
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20. Pässiniemen alue

Pässiniemessä ja sen ran-
noilla – ja jopa veden alla 
– on piilossa eriaikaista 
Vuoksen varren histo-
riaa. Ruotsin kuningas 
Kustaa Vaasa perustutti 
1500-luvun puolivälissä 
Bullerborg-nimisen hirsi- 
linnoituksen todennäköi-
sesti Pässiniemen edustal-
la olleeseen Linnasaareen.  
Vuoksesta tunnettiin tuol-
loin myös Bullerborgin  
lohenkalastamo. Linna-
saari on nykyään veden 
alla, koska Imatrankosken 
patoaminen nosti Vuoksen 
vedenpintaa. Pässiniemen 
suuret maakumpareet ovat 
1800-luvun alussa perus-
tetun venäläisen sotilas- 
kasarmialueen jäännöksiä: 
paikalla oli neljä kasarmi-
rakennusta ja hevostalleja. 

Pässiniemessä on lisäksi 
vanhoista eteläkarjalaisista 
hirsirakennuksista koottu 
karjalainen pihapiiri, Hiljan 
piha, joka kertoo talon- 
poikien elämästä Vuoksen 
varrella 1800-luvun puoli-
välissä.

Pässiniemen eteläpuolella, 
Vuoksen pohjassa, sijait-
sevat vuonna 1900 käyt-
töön otetun Linnankosken 
voimalaitoksen rauniot. 
Voimala oli näyttävä, 107 
metriä pitkä ja 20 metriä 
leveä puurakennus tornei-

Linnankosken voimalaitos. 
Kuva: Imatran kaupunginmuseo.

Hiljan piha.



neen. Se ei toiminut kauan, 
sillä se kävi tarpeettomak-
si Imatran voimalaitoksen 
rakentamisen myötä. Voi-
mala on nykyisin suosittu 
sukelluskohde.

Pässiniemen pohjoispuo-
lella sijaitsee Varpasaari, 
jossa toimi englantilaisten 
urheilukalastajien vuonna 
1875 perustama kalastus-
klubi, The Wuoksi Fishing 
Club. Klubin vieraina kävi 
monia arvovaltaisia kalas-
tajia eri puolilta Eurooppaa 
ja kauempaakin. Kalastus 
tapahtui seuraavasti: Kun 
englantilainen mahdollisine 
vieraineen saapui klubille, 
vedettiin salkoon Englan-
nin lippu. Kun klubin ka-
lastajat olivat poistuneet, 
nostettiin klubin venevajan 
katolle valkoinen kangas 
sen merkiksi, että vesi- 
alueen omistajat saattoivat 
taas kalastaa Vuoksella. 
Klubi lakkautettiin vuon-
na 1949. Nykyinen Vuok-
sen kalastuspuisto aloitti 
toimintansa 1980-luvun  
alussa.

Pässiniemessä on nykyi-
sin Imatran urheilutalo ja 
uimahalli sekä ulkoilu- ja 
virkistysalueita, kuten ulko- 
liikuntapuisto, frisbeegolf-
rata ja avantouintipaikkoja.

Hiljan piha.

Englantilaisen kalastusklubin henkilökuntaa. 
Kuva: Museovirasto.
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Siitolan aluetta vuonna1806. 
Kansallisarkisto, 
Lappeenrannan linnoitus- ja 
rakennuspiirustusten arkisto. 
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