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Imatrankosken matkailun 
varhaisvaiheista

Vapaana kuohuvasta Imatran 
koskesta muodostui vähitellen 
matkailunähtävyys 1800-luvun 
kuluessa. Matkailu huvituksena 
oli 1800-1900 -lukujen taittee-
seen saakka mahdollista lähinnä 
yhteiskunnan varakkaimmille 
piireille. Ensimmäinen matkaili-
joita varten rakennettu majatalo 
kosken partaalle avattiin vuonna 
1846. Tämä ei kuitenkaan pitkään 
riittänyt, vaan Imatra Aktiebo-
lag -niminen yhtiö aloitti toimin-
tansa vuonna 1870 ja seuraavana 
vuonna valmistui yhtiön rakennut-
tama hotelli. Imatra-yhtiö kuljetti 
asiakkaat Viipurista Saimaan 
kanavaa myöten Rättijärven 
kylään asti, josta oli järjestetty 
yhteys Imatralle hevosvaunujen 
avulla. 

Rautatie Viipurista Antrean kautta 
Imatralle muutti Imatran matkai-
lua voimakkaasti. Vuonna 1892 
avattu liikenneyhteys toi Imatralle 
entistä enemmän turisteja, ja 
vuonna 1893 rakennettiinkin uusi, 
entistä suurempi hotelli vanhan 
viereen. Tämä kuitenkin tuhoutui 
tulipalossa jo seuraavana vuonna, 
ja vanha hotelli palveli asiakkaita 
vuoteen 1901 asti, jolloin senkin 
kohtaloksi tuli tuhoutua tulipa-
lossa. Uusin, arkkitehti Usko 
Nyströmin suunnittelema tiilira-
kenteinen, jugend-tyylinen Valti-
onhotelli valmistui vuonna 1903 
vanhan Imatra-yhtiön hotellin 
paikalle. Valtionhotellin toiminta 
näkyi ympäristössään paitsi itse 

hotellin, myös muiden rakennus-
tensa kautta. Nykyisen Koski-
puiston paikalla sijaitsivat vielä 
1930-luvulla Valtionhotellin sikala 
ja navetta, jotka olivat välttämättö-
miä tuoreen lihan ja maidon saami-
seksi hotelliravintolan asiakkaille. 

Matkailijamäärät Imatran koskelle 
kasvoivat aina I maailmansodan 
syttymiseen, vuoteen 1914 asti. 
Valtionhotellin lisäksi uusia hotel-
leja ja majataloja rakennettiin 
Imatran rautatieaseman ympärille. 
Näitä uusia hotelleja olivat mm. 
Hotelli Turisti, Imatran Uusi Hotelli 
ja Hotelli Egeberg. Imatrankosken 
aseman seudusta näyttikin tulevan 
koko alueen ydinkeskus. Vuoksen 
itärannan hotelleista tärkeim-
mäksi nousi Hotelli Turisti, joka 
perustettiin 1800-luvun viimei-
sinä vuosina. Vuonna 1913 puinen 
hotellirakennus paloi: uusi, betoni- 
ja tiilirunkoinen rakennus valmis-
tui seuraavana vuonna. Vuoden 
1918 sisällissodassa rakennukseen 
oli sijoitettu haavoittuneiden soti-
laiden kenttäsairaala, ja vuonna 
1922 rakennus hankittiin Imatran 
yhteiskoulun käyttöön. Muutos-
töiden valmistuttua koulutyö alkoi 
rakennuksessa vuonna 1923.

SÄhköVoIMan ja MatkaILun
IMatrankoSkI

 
     
 JOHdANTO



Valtionhotellin 
sikala ja työväen 
asuinrakennuksia 
nykyisen Koski-
puiston paikalla. 
1940-1950 -luku. 
Paul Jyllinvuoren 
kokoelma.

Imatrankosken 
rautatieasema. 
1920-luku. Kalevi 
Heiton kokoelma.

Hotelli Turisti, Imat-
rankosken aseman-
seudulla sijainnut 
majoitusliike.
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Suomen suurin voimalaitos

Sisällissodan jälkeen 1921 alet-
tiin Imatran kosken ympäristöstä 
lunastaa kiinteistöjä ja maa-alueita 
valtion omistukseen. Seuraavana 
vuonna alkoi Imatrankoskella suuri 
muutos. Monia rakennuksia puret-
tiin ja siirrettiin, suurelle työmies-
joukolle rakennettiin majoitus- ja 
huoltorakennuksia. Paljon koneita 
ja tarvikkeita sekä lopulta myös 
työmiehiä alkoi ilmestyä Imatralle: 
Imatrankosken voimalaitostyöt 
alkoivat. 

Voimalaitoksen rakennustyöt alkoi-
vat valtavilla maansiirto-, kaivu- ja 
louhintatöillä, jotka muokkasivat 
Imatrankosken alueen ulkonä-
köä ja rakennettua ympäristöä 
vahvasti. Kanavaa, jota myöten 
Vuoksen vesi johdetaan voimalai-
tokseen, alettiin kaivaa. Kanavan 
varsia pengerrettiin ja maata siir-
rettiin paitsi miesten ja hevosten, 
myös höyrykäyttöisten kaivinko-
neiden ja työmaajunien voimin. 
Työ- ja järjestelypatoja rakenneltiin 
kosken uomaan. Voimalaitoksen 
koneasemaa (”varsinaista” voima-
laitosrakennusta) rakennettaessa 
työntekijöitä oli yhteensä noin 930 
henkeä. 

Rakennustyö kesti vuodesta 1922 
vuoteen 1929 asti, jolloin Imatran 
koski padottiin ensimmäistä kertaa 
kuivaksi. Voimalaitoksen rakenta-
misvaiheen yhteydessä valmistui 
Imatrankoskelle myös voimalan 
insinöörien asuinalue, jossa on 
yhteensä kymmenen rakennusta. 
Lisäksi voimalaitosalueeseen 
kuuluu mm. kytkinasemarakennus.
 
Voimalaitoksen rakentaminen 
Imatrankoskelle teki mahdolliseksi 
uusien, suurten teollisuuslaitosten 

sijoittumisen Imatrankosken lähei-
syyteen. Voimalaitoksen tuottama 
sähkö riitti jo olemassa olevalle 
teollisuudelle hyvin ja sähkövoi-
maa jäi muualle siirrettäväksi 
suurin osa tuotannosta.

Imatrankoskesta tulee 
teollisuuden ja palvelujen
keskittymä

Jo 1930-luvun alkupuolella alettiin 
suunnitella kahden suuren tehtaan 
rakentamista: Vuoksenniska Oy:n 
Rautatehtaan ja Outokummun 
kuparisulaton sijoittamista lähelle 
riittävää ja edullista sähkövoimaa. 
Vuoksenniska Oy oli aikaisem-
min toiminut Elektrometallurgiska 
Aktiebolaget -nimellä Vuoksennis-
kan alueella, jonne tämä yhtiö sai 
valmiiksi rautasulattamon vuonna 
1915. Outokummun rakentaessa 
kuparitehdastaan Imatrankosken 
läheisyyteen päätti Elektrometal-
lurgiska Ab solmia sopimuksen 
sen kanssa ja hyödyntää Outo-
kummun rautapitoista pasutusjä-
tettä. Tästä syystä vuosina 1936 
ja 1937 valmistui Vuoksen rannalle, 
Imatrankosken läheisyyteen uusi 
tehdaspari: Outokummun kupa-
ritehdas ja Elektrometallurgiskan 

     
 JOHdANTO

Voimalaitoksen patorakennustyöt, 1920-
luku. Paul Jyllinvuoren kokoelma.
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Rautatehdas. Näistä Rautateh-
das jatkaa toimintaansa osana 
Ovako AB:n konsernia. Outokum-
mun kuparitehtaan toiminta Imat-
ralla päättyi sen sijaan lyhyeen: 
tehdas evakuoitiin Harjavaltaan 
jatkosodan jaloista vuonna 1944. 
Kuparitehdas toimii nykyisin Harja-
vallassa osana Boliden-konsernia.

Teollisuuden ja sähköntuotannon 
lisäksi myös palveluelinkeinot ovat 
olleet näkyvästi esillä Imatrankos-
ken alueen historiassa. Kaupan-
käynti ja pankkitoiminta alkoi 
vähitellen keskittyä Imatrankos-
ken keskusta-alueelle, jonne oli 
lähiseudulta parhaat kulkuyhtey-
det. Pankkien konttorit, apteekki, 
posti ja lennätinasema sijoittuivat 
aluksi Imatrankosken itäpuolelle, 
sekatavarakaupat ja vähitellen 
seudulle perustetut erikoisliikkeet 
länsipuolelle. Imatran torilla, joka 

sijaitsi suunnilleen nykyisellä 
paikallaan, alkoi torikauppa vuonna 
1924. Aukio oli tätä ennen toiminut 
urheilukenttänä. 

Eräs vanhimmista Imatran pank-
kirakennuksista sijaitsee Kanava-
katu 3:ssa. Entinen Pohjoismaiden 
Yhdyspankin toimitalo on valmis-
tunut vuonna 1932. Alkuvaihees-
saan Imatralla pankkien konttorit 
toimivat usein muihin tarkoituk-
siin valmistuneissa rakennuksissa 
ja liiketiloissa, mutta 1930-luvulla 
pankit alkoivat rakentaa omia kont-
toreitaan. Luottokorttien, pank-
kikorttien ja nostoautomaattien 
puuttuessa pankkien konttoreissa 
vierailtiin usein, joten ne olivat 
vilkkaassa käytössä. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki muutti Imatrankosken 
länsipuolelle 1950-luvun alussa.

Pohjoismaiden Yhdyspankin liikerakennus, Imatrankoski, Kanavakatu. Paul Jyllinvuoren 
kokoelma.
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Imatrankosken vanhin sekatavara-
kauppa sijaitsi nykyisten Tainion-
koskentien ja Imatrankoskentien 
risteyksessä, niin sanotulla Napin-
kulmalla. Sekatavarakauppa, joka 
antoi tälle risteykselle nimen, oli 
Georg Skutnabbin perustama. Hän 
aloitti kaupanpidon jo vuonna 1888 
nykyisen Buttenhoffin talon paikalla 
ja rakensi itselleen oman kauppa- 
ja asuinrakennuksen vuonna 1896. 
Tämä kaksikerroksinen puuraken-
nus, jota 1930-luvulla vielä laajen-
nettiin siipirakennuksella, sijaitsi 
nykyisen Osuuspankin paikalla. 
Skutnabbin sekatavarakaupan 
lisäksi rakennuksessa sijaitsi myös 
useita pienempiä liikkeitä.
 
Entisen Napinkulman läheisyy-
dessä, Torkkelinkadun varrella, 
sijaitsee tohtori Heikki Piponiuksen 
rakennuttama ns. Piponiuksen talo. 
Piponius vaikutti monin eri tavoin 
Imatrankosken alkuvaiheen kehi-
tykseen: rakennuttajana, lääkärinä 
ja erilaisiin liiketoiminnan hank-
keisiin osallistuneena henkilönä. 
Piponius rakennutti Imatrankos-
ken länsipuolelle useita puuraken-
teisia asuin- ja liikerakennuksia, 
joista tosin nykyaikaan asti ei ole 
enää yksikään säilynyt. Oman 
asuinrakennuksensa hän raken-
nutti todennäköisesti Uno Ullbergin 
kertausklassististen suunnitelmien 
mukaisesti silloisen Viipuriin mene-
vän tien varteen, Valtionhotellin 
naapuriin.

Piponiuksen talon naapurissa, 
osoitteessa Torkkelinkatu 1, sijait-
see entinen Hotelli Imatran talo. 
Kaksikerroksinen liike- ja asuinra-
kennus siirrettiin nykyiselle paikal-
leen Imatrankosken itärannalta 
voimalaitostöiden tieltä 1920-luvun 
alkupuolella. Rakennuksessa toimi 

Hotelli Imatra ja myöhemmin mm. 
Pekka Pätilän kirjakauppa. 

Etelä-Karjala oli tärkeää seutua 
osuustoiminta-aatteen kannalta. 
Jääsken ja Imatran seudulla perus-
tettiinkin 1800-1900 -lukujen 
vaihteessa useampia osuustoimin-
taperiaatteella toimivia kauppoja. 
Osuuskauppa Imatra perustet-
tiin vuonna 1907 jolloin se avasi 
pienen myymälän Imatrankoskelle. 
Kauppa muutti nimensä Osuus-
liike (lyhennettynä Ol.) Imatraksi, 
ja siihen yhdistyi Tainionkoskella 
toiminut Työväen Osuuskauppa 
Tippa vuonna 1923.

Ol. Imatra kasvoi voimakkaasti 
1920-1930 -luvuilla, ja se rakensi-
kin uuden keskusmyymälän Imat-
rankosken Lappeentien varteen. 
Talo, jonka on suunnitellut Heimo 
Riihimäki, valmistui talvisodan 
jälkeen kesällä 1940, ja sai kutsu-
manimekseen ”Väärätalo”. ”Väärä-
talossa” toimi kaksikerroksinen 
myymälä-tavaratalo, jossa elintar-
vikemyynnin lisäksi oli mm. vaate-
osasto ja rautakauppaosasto, kaksi 
ravintolaa ja pieni hotelli. Talon 
ulkoasu muuttui voimakkaasti, kun 
toisessa kerroksessa olleet näyte-
ikkunat korvattiin pienillä ikkunoilla. 
Samaan aikaan kulmassa sijain-

     
 JOHdANTO

Lappeentien alkupää, oikealla Ruokolahden 
Osuuskauppa (nykyinen Koskenpartaan ja 
Matinkadun risteys. 1920-luku.) Paul Jyllin-
vuoren kokoelma.
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nut pylväsparveke yhdistettiin 
ravintolaan, jolloin se ympäröitiin 
tummasävyisillä lasiseinillä. 

Osuus l i ike  Imatran naapu-
riin rakensi kilpaileva osuus-
liike, Ruokolahden Osuuskauppa, 
myymälänsä 1920-luvun alkupuo-
lella. Jääsken Osuuskauppa osti 
myymälän vuonna 1927 ja jatkoi 
toimintaansa samalla paikalla. 
Yhdeksän vuot ta  myöhem-
min Jääsken Osuuskauppa 
rakensi uuden, kaksikerroksi-
sen myymälärakennuksen, jonka 
suunnitteli keskusliike SOK:n 
arkkitehtiosasto. Vuonna 1962 
nämä kaksi kauppaa yhdistyi-
vät, ja nimeksi tuli Osuuskauppa 
Vuoksenmaa. Pieneksi käynyt 
Imatrankosken myymälä laajentui 
vuonna 1960 Sokos-tavarataloksi. 
Myöhemmin tavaratalo muutti 
Mansikkalaan, ja rakennukseen 
sijoitettiin muita toimintoja. Alku-
peräisessä osassa toimii nykyään 
ravintola Vuoksenvahti.

toisen maailmansodan 
jälkeinen aika

Toisen maailmansodan jälkeiset 
muutokset toivat uusia tuulia 
Imatralle. Aikaisemmin Joutsenon, 
Ruokolahden ja Jääsken kuntiin 
kuulunut nykyisen Imatran alue 
yhdistettiin vuonna 1948 Imat-
ran kauppalaksi. Uusi kauppala 
oli epäyhtenäinen ja hajanainen 
kokonaisuus, jota vaivasi vakava 
asuntopula heti jatkosodan jälkei-
sinä vuosina. Ensimmäisiin laaja-
mittaisiin rakennushankkeisiin 
kauppalalta olikin ns. Pistetalo-
jen rakennuttaminen nykyisen 
Kanava-aukion ja Kanavakadun 
varrelle. Pistetalot saivat nimensä 
siitä, että talojen rappukäytävät 

on sijoitettu pistemäisesti niiden 
keskelle. Ensimmäiset Pistetalot 
valmistuivat 1950-luvun puoleen 
väliin mennessä, ja kerrostaloalu-
etta täydennettiin myöhemmin 
lisärakentamisella.

Jälleenrakentamisen ja taloudel-
lisen kasvun aikakaudella, 1950-
1960 -luvuilla Imatran kauppala 
kehittyi voimakkaasti. Vuonna 
1963 arkkitehti Alvar Aalto suun-
nitteli Imatralle yleisasemakaa-
van, joka oli mitoitettu 100.000 
asukkaalle. Imatrankosken länsi-
puolen rakentamista pyrittiin 
suuntaamaan matalien kerrosta-
lojen suuntaan, ja aluksi niiden 
korkeutta rajoitettiinkin kolmeen 
kerrokseen. Kuitenkin jo vuonna 
1957 valmistunut Heikinkatu 6 eli 
ns. Heikintorni, rakennettiin viisi-
kerroksiseksi. Myöhemmin myös 
Helsingintien eteläpuolelle raken-
nettiin korkeampia kerrostaloja.

Imatrankosken merkitys kaupal-
lisena keskuksena säilyi ja koros-
tui 1970-1980 -luvuilla. Imatran 
asukasluvun voimakas kasvu 
oli tuolloin jo taittunut. Koska 
uusi asuinrakentaminen sijoittui 
voimakkaasti kaupungin muille 
alueille, mm. Mansikkalaan, ei 
Imatrankoski ollut enää yhtä 
tärkeä asuinkeskittymä kuin aikai-
semmin. Uusia liike- ja asuinker-
rostaloja rakennettiin kuitenkin 
tasaiseen tahtiin, ja Imatran-
kosken keskustasta muodostui 
kokonaisuudessaan kaupunkimai-
nen alue. Osa palveluista sijoittui 
kuitenkin ”kilpailevaan” Mansikka-
lan keskukseen.

Alue muuttui voimakkaasti uusien 
liikennejärjestelyjen myötä, kun 
nykyinen Helsingintie rakennettiin 
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1970-luvun alkupuolella. Entisestä 
pääkadusta, Lappeentiestä, tuli yhä 
hankalammin liikennöitävä katu, 
ja erilaisten liikennerajoitusten 
jälkeen se päätettiinkin muuttaa 
alkupäästään kävelykatu Kosken-
partaaksi vuosina 1994–1995.
 
Uuden vuosituhannen alussa Imat-
ran kaupungin johdolla päätettiin 
uudistaa voimakkaasti Imatrankos-
ken alueen keskustaa. Imatrankos-
ken vanhan torin paikalle valmistui 
uusi kauppakeskus Koskentori ja 
uusittu torialue vuonna 2005.

     
 JOHdANTO

Imatrankoski, näkymä Tainionkoskentieltä n. 1910-1920 -lukujen taitteessa, nähtynä 
nyk. McDonald'sin paikalta Valtionhotellille päin. Oikealla, koivun takana Seurapirtti, 
puhelintolpan vieressä ns. Betanian talo, jonka takana erottuu Skutnabbin liikerakennus, 
nykyisen Koskenpartaan ja Tainionkoskentien risteyksessä. Paul Jyllinvuoren kokoelma.

Imatrankoski, Tainionkoskentie joulukuus-
sa 1958. Kosken kuvaamon kokoelma.

Imatrankosken ja Mansikkalan 
välille rakennetaan parhaillaan 
kerrostaloja ja omakotitaloja käsit-
tävää Pässiniemen-Vuoksenran-
nantien aluetta. 
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rEIttI
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Entinen Imatran turistihotelli

Bertel Mohellin suunnittelema 
rakennus vuodelta 1914 toimi alun 
perin hotellina. Sijainti myöhem-
min puretun rautatieaseman 
välittömässä läheisyydessä oli 
erinomainen.

Rakennuksessa on kertaustyyleihin 
liittyviä yksityiskohtia, jotka ovat 
harvinaisia Imatran katukuvassa. 
Itäsivustan ulkoneman päällä on 
alunperin ollut tornimainen raken-
nelma. Etelänpuoleista julkisivua 
rytmittävät koristeelliset ikkuna-
aukot ja pylväät.

Hotellitoiminnan loputtua raken-
nuksessa on sijainnut Imatran 
yhteiskoulu ja lukio. Nykyään 
rakennuksessa toimii Saimaan 
ammattikorkeakoulun kuvataiteen 
osasto.

Entinen Yhdyspankin Imatran-
kosken talo

Rakennus ajoittuu vuodelle 1932 ja 
on Viipurissa toimineen Uno Ullber-
gin (1879-1944) suunnittelema. 
Pankkitoiminnan loputtua rakennus 
on toiminut kouluna, työväenopis-
tona, taiteilijoiden työhuoneina ja 
yritystoimintaan liittyvinä tiloina.

Tyylillisesti rakennus liittyy 1930-
luvun rationalistiseen suuntauk-
seen ja alkavaan funktionalismiin.

Ullbergin tunnetuimpiin rakennuk-
siin kuuluvat Viipurin taidemuseo 
1930, Viipurin maakunta-arkisto 
1933 ja Viipurin panttilaitos 1931. 
Valtionhotellin lähellä sijaitseva 
1920-luvun klassismiin lukeu-
tuva ns. Piponiuksen 1925-27 
talo saattaa olla Uno Ullbergin 
suunnittelema.

  
    KOHdEKUVAUKSET

Imatran yhteiskoulu. Paul Jyllinvuoren kokoelma.
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Imatran Valtionhotelli

1900-luvun alussa rakennustaide 
oli muutosten edessä. Vanha kerta-
ustyyleihin perustuva rakentami-
nen ei enää tyydyttänyt. Uutta 
suuntausta nimitettiin eri tavoilla. 
Suomessa puhuttiin kansallisro-
mantiikasta ja jugendista, saksan-
kiel isissä maissa jugendista, 
Ranskassa käytettiin nimitystä l'art 
nouveau ja Brittein saarilla oli Arts 
and Crafts -suuntaus.

Tavoitteena oli kertaustyyleistä 
vapaa rakennustaide, joka oli sopu-
soinnussa uusien teknisten mene-
telmien ja historiallisen perinteen 
kanssa.

Eräs keskeisistä ideoista ol i 
ymmärtää rakennus kokonaistaide-
teoksena. Arkkitehtuurin ja sisus-
tustaiteen tuli kulkea käsi kädessä. 
Arkkitehti suunnitteli usein myös 
rakennuksen sisätilat huonekaluja, 
valaisimia ja koristemaalauksia 
myöten.

Suomalaisen kansallisromantii-
kan keskeisiä tyylipiirteitä olivat 
rakennuksen epäsymmetrisyys 
pohjakaavaa myöten, kotimai-
siksi mielletyt materiaalit, harmaa 
graniitti sekä keskiaikaan ja luon-
toon liittyvät koristeaiheet.

Arkkitehtikolmikko Herman Gesel-
lius (1874-1916), Armas Lindgren 
(1874-1929) ja Eliel Saarinen 
(1873-1950) olivat keskeisiä suun-
nittelijoita. Helsingissä sijaitsevan 
Kansallismuseon suunnittelukilpailu 
järjestettiin 1901 ja heidän Kirk-
konummella oleva, heille itselleen 
suunniteltu Hvitträsk rakennettiin 
1901-04.

Usko Nyströmin (1861-1925) suun-
nittelema Valtionhotelli rakennettiin 
1902-03. Sitä pidetään suomalai-
sen jugendin edustavana esimerk-
kinä. Rakennuksen ulkoasulle on 
luonteenomaista pintojen veistok-
sellisuus, pohjakaavan ja julkisi-
vujen epäsymmetrisyys, kasvi- ja 
eläinaiheiden käyttö, tornimaisten 
keskiaikaan viittaavat rakenteet, 
monimuotoiset ulokkeet, graniitti, 
rautaiset kaiteet ja kauniit sisätilat 
koristemaalauksineen ja puisine 
kalusteineen.

Imatran valtionhotelli, 1900-luvun alku. 
Paul Jyllinvuoren kokoelma.
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Piponiuksen talo

Täyttä varmuutta rakennuksen 
suunnittelijasta ei ole. Arkkiteh-
tina on saattanut olla Uno Ullberg. 
Rakennus on valmistunut 1927 ja 
lukeutuu 1920-luvun klassismiin.
 
1920-luvun klassismi suosi kreik-
kalais-roomalaiseen antiikkiin 
perustuvia muotoja sekä rakennus-
ten sommittelussa että julkisivujen 
jäsentämisessä. Rakennuksissa 
käytetyt niukat koriste-elementit 
palautuvat länsimaisen arkkiteh-
tuurin pitkään perinteeseen.

Riitta Nikulan mukaan: "Sommitte-
lun lähtökohtana suosittiin eheitä 
geometrisia perusmuotoja, aksiaa-
lista symmetriaa, toistuvia yhden-
suuruisia rakennusosia ja kultaiseen 
leikkaukseen pohjautuvia luku-
suhteita. Niitä on sellaisissakin 

rakennuksissa, joissa klassistinen 
pintakoristelu on vähäistä. Tämä 
klassismin ydin oli pohja, jolta 
modernismi lähti kasvamaan."

Piponiuksen talon julkis ivun 
pylväikkö viittaa antiikin raken-
nustaiteeseen. Pylväät ovat ns. 
toskanalaiset pylväät, jotka polveu-
tuvat doorilaisesta pylväsjärjes-
telmästä. Pylväät kannattelevat 
päätykolmiota. Alapuolella olevassa 
palkistossa on klassismiin viittaavia 
koristeaiheita.

Muita imatralaisia 1920-luvun 
kohteita ovat Imatrankosken 
voimalaitos ja Imatran Voiman 
vanhempi asuntoalue.

  
    KOHdEKUVAUKSET

Piponiuksen talo Valtionhotellin edestä nähtynä.
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Imatrankosken voimalaitos

Oiva (1884-1964) ja Kauno S. 
Kallio (1877-1966) olivat veljeksiä 
ja työskentelivät usein yhdessä. 
Heidän suunnittelemansa Imatran-
kosken voimalaitos edustaa 1920-
luvun klassismia. Rakennus otettiin 
käyttöön 1929.

Voimalaitoksen sillalta näkyvä 
julkisivu on punatiiltä, joka oli 
tyypillinen materiaali  teollisuusra-
kennuksissa. Julkisivu on pitkän-
omainen ja 1920-luvun klassismille 
tyypillisesti symmetrinen. Lähes 
ainoat koristeet ovat julkisivun 
alaosan puolikaaren muotoiset 
aihelmat. Ne ja niihin yhdistyvä 
alapuolella soljuva Vuoksi  tuovat 
mieleen antiikin Rooman rakennus-
taiteen pyörökaaret ja erityisesti 
akveduktit.

Imatran Voiman asuntoalue 
1920-luvulta

Imatran Voiman vanhemman 
asuntoalueen 1921 suunnittelija 
on yhtiön rakennusmestari Emil 
Ekegren. Alue sijaitsee voimalaitok-
sen kaakkoispuolella. Rakennukset 
edustavat 1920-luvun klassismia.

Rakennusten julk is ivut ovat 
symmetriset. Ulko-ovia reunus-
tavat pylväät, joissa on antiikin 
doorilaisten pylväiden jykevyyttä. 
Koristeaiheina on käytetty pääty-
kolmion aihelmia sekä rustikoin-
tia, jotka nekin viittaavat antiikin 
rakennustaiteeseen.

Rakennusten väritys on sama kuin 
esim. Helsingin Senaatintorilla, 
Carl Ludvig Engelin 1800-luvun 
alussa suunnittelemissa valtioneu-

Imatrankosken voimalaitos, noin 1960. Kuvaaja 
Foto Roos. Kalevi Heiton kokoelma. 

Imatran Voima Oy:n vanhempaa asuinaluetta. 
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voston ja yliopiston rakennuksissa. 
Pääasiallinen väri on keltainen, 
pylväät ja koriste-elementit ovat 
marmoria tai travertiinia jäljitellen 
valkoiset.

  
    KOHdEKUVAUKSET

Imatrankosken voimalaitos, noin 1960. Kuvaaja 
Foto Roos. Kalevi Heiton kokoelma. 

Imatran Voiman asuntoalue 
1950-luvulta

1950-luvulle ajoittuva Imatran 
Voiman uudemman asuntoalueen 
suunnittelija on Aarne Ervi (1910-
77). Alue sijaitsee Kuparintien 
molemmilla puolilla.

Aarne Ervi tunnetaan Espoon Tapi-
olan keskustasta ja sinne rakenne-
tuista kerrostaloista. Imatralla Ervi 
suunnitteli Valtionhotellin kunnos-
tamisen ja sen pohjoispuolelle 
lisäsiiven 1950-luvulla. Lisäsiipi on 
sittemmin purettu.

Imatran Voiman 1950-luvun 
asuntoalue edustaa 2. maailma-
sodan jälleenrakennusajan suun-
nittelua. Tuolloin syntyi ajatus 
lähiöstä, maastoon sulautuvista 
rakennuksista ja laajamittaisesta 
kerrostalorakentamisesta. Pien-
taloja rakennettiin tyyppitaloina, 
joista tunnetuimpia olivat ns. 
rintamamiestalot.

Rintamamiestalosta tuli kaikesta 
ylimääräisestä riisuttu kuutiomai-
nen lautarakenteinen talo. Siinä oli 
korkea kivijalka, alakerrassa asuin-
huoneet ja yläkerrassa vintti, jonne 
oli myöhemmin mahdollista raken-
taa asuinhuoneita. Pohjakaava oli 
neliömäinen. Keskellä rakennusta 
olivat keittiön ja muiden huoneiden 
tulisijat.
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Kirsi Saarikangas on analysoinut 
rintamamiestaloa ja osoittanut, 
että rakennukset perustuivat suku-
puolirooleille. Rintamamiestalosta 
tuli kotitaloustyötä tekevän äidin 
valtakunta. Isällä oli vain vierailijan 
paikka. Jälleenrakennusajan yhteis-
kunnallinen perusyksikkö oli perhe. 
Suuri osa suomalaisista ns. suur-
ten ikäluokkien edustajista vietti 
lapsuutensa rintamamiestalossa.

Lasse Ojonen on todennut, että 
Imatran Voiman 1950-luvun 
asuntoalue "edustaa tyypillistä 
1950-luvun teollisuuslaitosten 
asuntoaluearkkitehtuuria harvah-
koa, melko epäsymmetristä maas-
toon sijoittumista myöten".

Pistetalot

Pistetalot ajoittuvat sotien jälkei-
seen jälleenrakennusaikaan. Suun-
nittelijoina ovat Aleksis Lindqvist ja 
Charles Hagan. Rakennukset ajoit-
tuvat vuosiin 1953-54.

Talot ovat tiilirakenteiset ja pohja-
kaavat ovat neliömäiset. Porraskäy-
tävä sijaitsee keskellä rakennusta, 
josta nimitys pistetalo on syntynyt.

Kanava-aukion ns. Pistetalot. Paul Jyllinvuoren kokoelma.
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Siitolan kylän varhaisvaiheet

Mansikkalan ja Pässiniemen alue 
on osa Siitolan vanhaa ja suurta 
kylää, josta edelleen muistuttaa 
Itä-Siitolan kaupunginosan nimi. 
Kylä muodostui Vuoksen molem-
mille puolille, ja siihen kuului-
vat joen ranta-alueet Saimaan 
rannasta Imatrankoskelle saakka. 
Siitolan varhaishistoriasta tietoja 
on melko vähän. Arkeologisista 
löydöistä maininnan arvoinen on n. 
vuoteen 1000 jaa. ajoitettu Taini-
onkosken solki. Kylä lienee peräisin 
keskiajalta.

Kuningas Kustaa Vaasan aikana, 
todennäköisesti 1550-luvulla, 
rakennettiin nykyisestä Pässinie-
mestä jonkin verran Imatrankos-
kelle päin sijainneeseen saareen 
(Koivusaari, Leppäsaari tai Linnan-
saari) Bullerborg -niminen hirsilin-
noitus. Linnoitus ei jäänyt kovin 
pitkäikäiseksi, sillä venäläisten 
mainitaan tuhonneen linnakkeen 
Pitkän vihan aikana (1570–1595). 
Vuoden 1617 lääninkartassa se 
on merkitty jo tuhotuksi. Nykyisin 
myös mainitut Vuoksen saaret ovat 
hävinneet.

1600-luvulla läänitysten jaon 
aikana kylän alueelle muodos-
tui kaksi alueellisesti merkittävää 
aatelisten perustamaa säterikarta-
noa, Neitsytniemi ja Siitola. Vuok-
sen länsipuoleinen ranta, nykyinen 
Mansikkalan, Tainionkosken ja Riti-
kankosken alue, säilyi kuitenkin 
talonpoikaisomistuksessa. Mansik-

kalan alue sai nimensä Mansikan 
talonpoikaistalosta, joka sijaitsi 
lähellä Vuoksen rantaa, suunnil-
leen nykyisen moottoritien liitty-
män paikalla.

Siitolan kartano sai alkunsa Joachim 
dunckerille myönnetyistä läänityk-
sistä eli talonpoikien maksamien 
verojen saannista vuodelta 1664. 
duncker muutti perheineen seuraa-
vana vuonna Siitolaan ja rakennutti 
läänitysmailleen kartanon. duncker 
kaatui Skoonen sodan Lundin tais-
telussa vuonna 1676, mutta hänen 
leskensä piti kartanoa hallussaan 
vuoteen 1689 saakka. Tämän 
jälkeen, ns. ison reduktion (lääni-
tysmaiden peruutuksen) vuoksi, 
kartano otettiin kruunun omistuk-
seen. 1600-luvun lopulla siitä tuli 
Viipurin ja Savonlinnan läänien 
ratsuväkirykmentin majurin virka-
talo. Viimeinen virkatalon haltija 
oli majuri Christian Sahlo, jonka 
hallinnassa kartano oli Hattujen 
sodan aikana, vuonna 1743. 

Hattujen sodan jälkeen, Imatran 
alueen siirtyessä osaksi Venä-
jän keisarikuntaa ja ns. Vanhaa 
Suomea, siirtyi kartano maako-
missaari Henrik Masalinin haltuun. 
1700-luvun lopulla kartano jaettiin 
osiin. Vasta 1880-luvulla kartanon 
osat päätyivät saman omistajan, 
Gustaf Törnuddin hallintaan. 

Törnuddin perikunta myi kartanon 
sen tilanhoitajalle, Bertil Manse-

ManSIkkaLa: 
MaaSEutukYLÄStÄ ModErnIkSI 
VIraSto- ja PaLVELukESkukSEkSI
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nille. Mansenin aikana kartanon 
ulkoasu uudistettiin täysin arkki-
tehti Uno Ullbergin suunnitelmien 
mukaan v. 1911. Mansenin suvulta 
kartano siirtyi Imatran kaupun-
gin omistukseen vuonna 1975. 
Nykyisin kartano on Etelä-Saimaan 
ammattikorkeakoulun hallinnassa.

Nykyisen Pässiniemen uimahal-
lin ja urheilutalon läheisyydestä 
on löydettävissä mielenkiintoisia 
rakennusten jäännöksiä. 1800-
luvun alkupuolella, Imatran kuulu-
essa Venäjän keisarikuntaan, 
rakennettiin alueelle neljä puura-
kenteista sotilaskasarmia. Näiden 
kasarmien pohjien rakenteista 
osa on jo joutunut nykyisen Taini-
onkoskentien alle. Kotipolun ja 
Tainionkoskentien risteyksestä on 
vielä havaittavissa maa-aineskum-
puja, jotka todennäköisesti sisäl-
tävät osittain näiden kasarmien 
perustuksia. 

teollisuus tulee 
tainionkoskelle

Ab Tornator aloitti toimintansa 
Lahdessa, jossa yhtiön ensimmäi-
nen tuotantolaitos oli W. Ramsayn 
aloitteesta vuonna 1888 toimin-
tansa aloittanut lankarullatehdas. 
Tuotteiden kysyntä oli voimakasta, 
joten yhtiö aloitti laajentumisen 
1890-luvulla. Yhtiön omistaja-
veljekset Reguel ja Eugen Wolff 
hankkivat omistukseensa maati-
lan Siitolan kylästä, Tainionkos-
ken länsirannalta, tarkoituksenaan 
rakentaa uusi teollisuuslaitos 
kosken rannalle. Tehtaiden raken-
nustyöt alkoivat keväällä 1895. 
Alueelle rakennettiin ensimmäi-
sessä vaiheessa lankarullateh-
das, puuhiomo ja paperitehdas, 
jotka käynnistettiin vuonna 1897. 

Seuraavana vuonna myös Finska 
Elektrokemiska Ab perusti kloraat-
titehtaan vuokratontille Tornatorin 
tehtaiden naapuriin.

Tornatorin tehtailla toteutettiin 
suuria laajennuksia vuosina 1906–
1914, jolloin mm. sulfiittiselluloo-
san valmistaminen Tainionkoskella 
aloitettiin. Jatkuvien laajennus-
ten ja ensimmäisen maailmanso-
dan tuottamien talousvaikeuksien 
johdosta Ab Tornatorin talou-
dellinen tilanne johti siihen, että 
vuonna 1918 yhtiö siirtyi valtion 
omistukseen. Ab Tornator liitettiin 
1920-luvulla yhteen Enso-Gutzeit 
Oy:n kanssa joka oli tuolloin mm. 
Jääsken Ensossa toimiva, valtion 

Siitolan kasarmien pohja-, läpileikkaus- ja 
julkisivukuvat sekä asemapiirros alueesta.
Kansallisarkiston kokoelma.
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omistama teollisuusyhtiö. Teolli-
suustoiminta Tainionkosken länsi-
rannassa Tornansaarella jatkui 
toisen maailmansodan jälkeen aina 
1960-luvulle saakka.

1800-luvun loppupuolella ja 1900-
luvun ensimmäisinä vuosina 
Siitolan kylän Tainionkosken ja 
Ritikankosken alueet alkoivat 
muodostua tiheämmin asutetuiksi 
keskuksiksi teollistumisen myötä. 
Vuoksen rantatien varteen alkoi 
rakentua palvelukeskittymä, joka 
tarjosi kaupallisia palveluja Ab 
Tornatorin työntekijöille ja muille 
kylän asukkaille. Mansikkalan ja 
Tainionkosken alueen maatilat 
tuottivat ja myivät elintarvikkeita, 
mm. perunoita ja maitoa, tehtai-
den työväelle. Lisätuloja alueen 
maatilat saivat myös vuokraamalla 
asuintiloja teollisuustyöntekijöille. 
Teollisuustyöväen asuntorakenta-
minen keskittyi Tainionkoskelle, 
Niskalammin, Suon ja Ritikan-
kosken alueille, jolloin nykyinen 
Mansikkalan alue säilyi melko 
pitkään maalaismaisena.

Ritikanrannan asuinalue Vuoksen 
rantatien varrella oli Ab Tornato-

rin ensimmäinen teollisuustyöväen 
asuntoalue Tainionkoskella. Asun-
toaluetta rakennettiin yhtä aikaa 
tehdasalueen kanssa, vuosina 
1895–1897. Asuntoalueelle muut-
tivat tehtaan ensimmäiset ammat-
tityöntekijät perheineen. Alueelle 
rakennettiin kuusi kaksikerroksista, 
kasarmityyppistä asuinrakennusta, 
joista jokaisessa oli 5-6 huoneen, 
keittiön ja varastokomeron käsittä-
vää asuntoa. 

Asuinalueelle rakennettiin myös 
sauna- ja leivintuparakennus, joka 
oli asukkaiden yhteiskäytössä. 
Rakennuksen alakerta rakennettiin 
kivistä, vinttikerroksen seinära-
kenteena on harvalaudoitus, jotta 
pyykki voitiin ripustaa kuivumaan 
katon alle sateen suojaan. Raken-
nuksessa alueen asukkaat saunoi-
vat yhteissaunavuoroissa, naiset 
perjantaisin, miehet lauantaisin. 
Muina aikoina saunassa voitiin 
pestä pyykkiä. Rakennukseen 
rakennettiin myös leivintupa, jossa 
voitiin leipoa leivät ja valmistaa 
uuniruokia.

Mansikkalan alueen maisema 
muuttui voimakkaasti  1930-
luvun alussa, jolloin Lappeen-
ranta-Simpele-välille valmistui 
rautatieyhteys. Rautatie kulki 
Mansikkalan halki ja Mansikkakos-

Mansikkakosken silta, Mansikkalan vanha 
silta vuonna 1988.
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ken yli rakennettiin rautarakentei-
nen, kaksikantinen rautatiesilta. 
Ensimmäinen juna ylitti sillan 
11.11.1933. Mansikkalaan sijoi-
tett i in myös Tain ionkosken 
rautatieasema. Vuosikymmenen 
loppupuolelle tultaessa rautatie-
sillan pohjoispuolelle, nykyisen 
Siitolanrannan risteyksen alueelle, 
muodostui palvelukeskittymä kivi-
taloineen ja majoituspalveluineen.

Koska Siitolan kylä kuului Ruoko-
lahden kuntaan ja seurakuntaan, 
oli hallinnon ja kirkon asioissa 
matkustettava Ruokolahden 
kirkonkylään. Kirkossa käynti oli 
1800-luvun loppuun asti hoidettu 
kesäisin kirkkoveneillä ja talvisin 
rekikyydillä. Kirkkoveneitä säily-
tettiin lähellä nykyistä Liippilah-
tea Saimaan rannassa. Sinne 
johti suunnilleen nykyisen Paper-
harjuntien linjausta noudatellen 
kirkkopolku. Tieyhteyksien paran-
tuessa Ruokolahdelle matkustet-
tiin maanteitä myöten hevosella, 
polkupyörällä tai jalkaisin. Ajan 
kuluessa Tainionkosken väkimäärä 
kasvoi. Lopulta, vuonna 1932, 
Ruokolahden seurakunta raken-
nutti Tainionkoskelle kappelin, 
joka vihittiin kirkoksi seuraavana 
vuonna. Kirkon viereen raken-
nettiin pappila ja Tainionkoskelle 
palkattiin oma pappi. Tainion-
kosken hautausmaa Karhumäellä 
(Karhumäen hautausmaa) perus-
tettiin vuonna 1933.

1900-luku toi tullessaan muutok-
sia. Jotka koskivat myös kunnal-
lisia palveluja. Itä-Siitolaan ja 
Ritikanrannalle oli rakennettu 
kansakoulut jo 1890-luvun lopulla, 
mutta Siitolan kylän länsipuolelle, 
nykyisen Mansikkalan ja Imat-
rankosken alueille tarvittiin myös 

kansakoulua, joka aloittikin toimin-
tansa vuonna 1919. Uusi, puura-
kenteinen koulurakennus, jonka 
suunnitteli Ab Tornatorin raken-
nusmestari Viktor Einola, valmis-
tui vuonna 1920. Koulua alettiin 
kutsua Linnalan kansakouluksi. 
Koulua kävivät mansikkalalaisten 
lisäksi kaikki Imatrankosken alueen 
lapset aina vuoteen 1950 asti, 
jolloin perustettiin Imatrankosken 
kansakoulu.

Maaseutukylästä muodostuu 
keskusta-alue

Toisen maailmansodan jälkeen, 
vuonna 1947, perustettiin nykyi-
sen Imatran kaupungin edeltäjä, 
Imatran kauppala. Aikaisemmista 
Ruokolahden, Jääsken ja Joutse-
non kuntien alueista muodostettiin 
ensimmäistä kertaa yhtenäinen 
alue.

Alueelle oli asettunut sotavuosien 
jälkeen lukuisasti Karjalan luovu-
tetuilta alueilta siirtynyttä väes-
töä, evakkoja. Imatralle muutti 
paljon ihmisiä rajan toiselle puolelle 
jääneestä, Jääsken kuntaan kuulu-
neesta Enson tehdastaajamasta. 
Moni entinen ensolainen sai työpai-
kan Enso-Gutzeit Oy:lle siirtyneistä 
entisistä Ab Tornatorin tehtaista. 
Paljon työvoimaa vaativia työmaita 
aloitettiin sodan jälkeen. Näistä 
suurimpia oli Tainionkosken uuden 
(nykyisen) vesivoimalaitoksen 
rakentaminen.

Imatran kauppala koetti helpot-
taa sotavuosien jälkeistä asunto-
pulaa monin tavoin. Esimerkiksi 
Mansikkalan alueelle rakennettiin 
kolme kaksikerroksista puukerros-
taloa, jotka oli tarkoitettu moni-
lapsisten perheiden asunnoiksi. 
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Nämä talot sijaitsivat suunnilleen 
nykyisen liikekeskus Mansikkapai-
kan parkkipaikan ja Kauppakadun 
tornitalojen paikalla. Talot purettiin 
1970-luvulla.

Arkkitehti Alvar Aalto suunnit-
teli Imatran kauppalalle uuden 
asemakaavan vuonna 1952. Tässä 
suunnitelmassa Mansikkalan alue 
olisi jäänyt pääasiassa omakoti-
taloalueeksi, koska Aalto suunnit-
teli kauppalan hallinto-, liike- ja 
liikennekeskuksien sijoittamisen 
Vuoksen itäpuolelle, nykyisen Itä-
Siitolan, Sienimäen ja Virasojan 
suunnalle. 

Alvar Aallon asemakaava ei toteu-
tunut, koska se oli mitoitettu liian 
suureksi, ja uuden keskuksen 
paikka koettiin vieraaksi. Vuonna 
1961 järjestettiin uuden keskuk-
sen suunnittelusta kilpailu, jonka 
voittajia olivat arkkitehdit Aatos 
Issakainen ja Martti Hakala. Tässä 
suunnitelmassa Imatran hallinnol-

linen keskus päätettiin rakentaa 
Mansikkalaan. Liikenneverkoston 
kehittämisen yhteydessä Taini-
onkosken ja valtatie 6:n risteyk-
sen tuntumaan päätettiin sijoittaa 
kunnan hallinnollinen keskus. Imat-
ran kaupungintalon suunnitteli-
vat arkkitehdit Mane Hertzer ja 
Arto Sipinen, joiden ehdotus voitti 
vuonna 1967 järjestetyn kaupun-
gintalon arkkitehtuurikilpailun. 
Kaupungintalo valmistui vuonna 
1970, ja vihittiin käyttöön 1.1.1971, 
jolloin Imatran kauppalasta tuli 
virallisesti Imatran kaupunki.

Kaupungintalon läheisyyteen aiot-
tiin sijoittaa myös muita palve-
luja. Viereiselle tontille, Vuoksen ja 
Tainionkoskentien väliin päätettiin 
rakentaa vuonna 1980 järjestetyn 
arkkitehtuurikilpailun voittaneen 
suunnitelman pohjalta kaupungin 
kulttuurikeskus. Suunnittelukilpai-
lun voitti tälläkin kertaa arkkitehti 
Arto Sipinen. 

Kulttuurikeskuksen valmistuttua 
vuonna 1986 päätettiin alueen 
vetovoimaisuutta ja palvelutar-
jontaa pyrkiä lisäämään edelleen. 
Tuolloin järjestettiin liike- ja viras-
totalojen suunnittelukilpailu, jonka 
voittivat arkkitehdit Käpy ja Simo 
Paavilainen. Heidän suunnitel-
miensa pohjalta rakennettiin Taini-
onkosken vastakkaiselle puolelle 
Mansikkalan virastotalo ja liikekes-
kus Mansikkapaikka. 

Alueen luonne liikenteen keskuk-
sena voimistui 1970-luvun alusta 
lähtien. Valtatie 6 uudistettiin vuosi-
kymmenen alussa, ja Mansikka-
laan rakennettiin Vuoksen ylittävä 
valtatiesilta. Katuverkkoa uudistet-
tiin laajalti, ja esimerkiksi Tainion-
koskentie muuttui nelikaistaiseksi 

Linnalan asuinkatalot suurperheille, nyk. 
Mansikkalan keskusta-alueella. Paul 
Jyllinvuoren kokoelma. Kuvaaja Marjatta 
Mattila.
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Imatran valtaväyläksi. Tieliikenteen 
kehittyessä sekä rautatieliiken-
nettä että tieliikennettä palveleva 
keskusliikenneasema rakennettiin 
Mansikkalaan, uuden kaupunginta-
lon viereen vuosina 1976-1977.

Julkisen rakentamisen ohella 
suunniteltiin myös alueen asun-
torakentamista. Sodanjälkei-
sinä vuosikymmeninä asuntopula 
oli asia, johon alettiin kiinnittää 
kasvavaa huomiota ja sitä pyrit-
tiin ratkaisemaan pitkäaikaisten 
asuntotuotanto-ohjelmien avulla. 
Mansikkalaan rakennutetti in-
kin 1970-luvulla entisten suur-
perheisten asuintalojen paikalle 
kerrostaloalue, jonka korkeimmat-
rakennukset ovat 14-kerroksisia. 
Asuntopula helpottuikin alueen 
valmistuttua 660 asunnolla. 

Tornitalot suunniteltiin alun perin 
nykyistä korkeammiksi ja raken-
tamisen tavoitteena oli tarjota 
asukkaille kohtuuhintaisia asun-
toja liikenteellisesti keskeiseltä 
alueelta. Korkeiden talojen ajatel-
tiin myös toimivan uuden, kaupun-
kimaisen Imatran ”maamerkkeinä” 
saavuttaessa valtatietä tai rauta-
tietä uuteen liikennekeskukseen. 
Kerrostaloalueen valmistumi-
nen muutti Mansikkalan nopeasti 
merkittäväksi asuinalueeksi ja siirsi 
asumisen painopistettä pientaloista 
kerrostaloihin.

Mansikkalan muuttuessa 1970-
luvun alusta lähtien tärkeäksi 
kunnalliseksi keskukseksi, oli kehi-
tys Tainionkosken-Ritikankosken 
alueilla ollut päinvastainen. Sodan-
jälkeisen jälleenrakennuksen ajan 
päätyttyä Enso-Gutzeit joutui 
arvioimaan uudelleen entisten Ab 
Tornatorin tehtaiden kannatta-

vuutta. Vuonna 1959 yhtiöllä oli jo 
suunnitelma uuden tehtaan raken-
tamiseksi Vuoksen itärannalle, ja 
tehdas valmistuikin vuoden 1961 
lopulla. Vanhalla tehdasalueella 
sijainneista laitoksista lankarulla-
tehdas lopetti toimintansa vuonna 
1948, sulfiittiselluloosatehdas 
vuonna 1962 ja lopulta paperiteh-
das vuonna 1965. 

Tainionkosken vanhan tehdasalu-
een toiminnan loppuminen heijas-
tui myös yhtiön asuntoalueille. 
Ritikanrannan aiemmin vilkas 
asuinalue hylättiin ja purettiin lähes 
kokonaan 1960-luvulla, samoin 
Niskalammen suuremmat kasarmi-
tyyppiset asuintalot. Ritikanrannan 
kasarmialueelta säästettiin vain 
yksi asuinrakennus ja saunaraken-
nus, jotka yhtiö lahjoitti Imatran 
kaupungille. Rakennukset kunnos-
tettiin ja avattiin Teollisuustyöväen 
asuntomuseona vuonna 1975.

Ritikanrannan-Tainionkosken aluee-
seen alettiin kiinnittää huomiota 
1970-luvun puolessa välissä, jolloin 
osa Niskalammen asuntoalueesta 
oli jo ennätetty purkaa. Vuosina 
1974–1977 suoritettiin korjauksia 
yhteensä 34 rakennukseen, joissa 
oli 54 asuntoa. Vuonna 1980 alue 
asetettiin rakentamis- ja purkukiel-
toon kahden vuoden ajaksi, jolloin 
alue inventoitiin. Alueelle valmistui 
uusi asemakaava keväällä 1982, 
ja alueelle rakennettiin vuonna 
1986 järjestettyjä asuntomessuja 
varten runsaasti uudisrakennuksia, 
jotka noudattelivat alueen vanhaa 
rakennuskantaa. 

Siirryttäessä 1980-luvulle asumisen 
painopiste muuttui Mansikkalassa 
ja koko Imatralla aikaisemmista 
vuosista poiketen entistä enem-
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Hävinnyttä Mansikkalaa, Pässiniemen suunnasta rautatielle päin nähtynä. 1950-luku. 
Paul Jyllinvuoren kokoelma.

män pientalovaltaiseksi. Uusia 
omakotitaloalueita kaavoitettiin 
mm. Paajalaan. Rivitalot ja pien-
kerrostalot nousivat aikaisempaa 
tärkeämmiksi asumismuodoiksi. 
Mansikkalan alueen rakentamisen 
painottumista Paajalan suuntaan 
edisti myös ammattiopiston (nyk. 
Saimaan ammattikorkeakoulu) 
toiminnan laajentuminen. 

Imatran teollisuustuotannon kasvu 
alkoi heiketä jo 1980-luvulla. 
Esimerkiksi Korvenkannan alueelle 
1980-luvun alkuvuosina valmistu-
nut Finnvalco Oy:n teollisuuslaitos 
lakkautettiin muutaman toimin-
tavuoden jälkeen kannattamatto-

mana. Tämä heikkenevä kehitys 
heijastui myös Imatran kaupun-
gin asukkaiden määrässä, joka on 
laskenut hitaasti ja tasaisesti 1970-
luvun lopulta lähtien. Samanaikai-
sesti väestö on entistä enemmän 
keskittynyt kaupungin keskusalu-
eille. Erityisesti Mansikkalan alue 
on ollut tasaisen vetovoimainen 
asuinalue ja työpaikkojen keskit-
tymä nykyaikaan saakka.
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Ritikanrannan asuin-
kasarmien saunara-
kennus. Heinäkuu 
1957, valokuvaaja 
Eino Mäkinen.

Ritikankoski, tulva 
Ritikanrannassa, 
taustalla nykyisen 
Teollisuustyövä-
en Asuntomuseon 
alue, vasemmalla 
Piilin kulta- ja kel-
losepänliike. Kalevi 
Heiton kokoelma. 
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Pässiniemen vallit ja 
kasarmien pohjat

Uimahallin ja urheilutalon etelä-
puolella on sijainnut neljä venä-
läisen sotaväen kasarmia. Vuonna 
1806 rakennetut kasarmit olivat 
puurakenteisia. Tilajaoltaan ja 
ulkoasultaan samankaltaisia, mutta 
tiilisiä kasarmeja, rakennettiin mm. 
Lappeenrannan Linnoitukseen 
1798.

hiljan piha

Alue syntyi Imatran kotiseutuyhdis-
tyksen toimesta 1959. Rakennukset 
on siirretty eri puolilta Imatraa ja 
Etelä-Karjalaa. Ne edustavat alueen 
talonpoikaista maaseuturakenta-
mista. Alue on toiminut museona. 
Nykyisin se on yrityskäytössä.

Siitolan kartano

Uno Ullbergin 1911 suunnittele-
massa rakennuksessa on kansallis-
romanttisia piirteitä. Rakennus on 
hirsirunkoinen, päällystetty osittain 
laudoituksella, osittain päreillä. 
Kattona on taitekatto. Rakennuk-
sen Vuokselle avautuva pylväikkö 
on huomiota herättävän edustava.

Rakennuksessa on toiminut Imat-
ran taideoppilaitos 1974 alkaen. 
Nykyisin kartanossa ja sen nave-
tassa on Saimaan ammattikor-
keakoulun kuvataiteen opetuksen 
tiloja.

Siitolan kartano. Kuvattu talvella 1972, kuvaaja Pentti Oksanen. Paul Jyllinvuoren
kokoelma.
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tainionkosken kirkko

Rakennus on Yrjö Vaskisen suunnit-
telema. Se vihittiin kirkoksi 1933. 
Rakennus edustaa 1920-30-luku-
jen arkkitehtuuria, jossa on jälkiä 
1920-luvun klassismista.

teollisuustyöväen
asuntomuseo

Teollisuustyöväen asuntomuseo ja 
monet Niskalammen alueen raken-
nukset ovat Ab Tornatorilla työs-
kennelleen rakennusmestari Viktor 
Einolan (1869-1936) käsialaa. 
Hän suunnitteli myös Itä-Siitolan 
koulun.

Asuntomuseon rakennusten 
yhteydessä voi puhua nikkari-
tyylistä, sveitsiläistyylistä, kansal-
lisromantiikasta ja 1900-luvun alun 
klassistisista vaikutteista. Raken-
nukset ajoittuvat 1800-1900-luvun 
vaihteeseen.

Enso-Gutzeit Oy lahjoitti raken-
nukset Imatran kaupungi l le 
1972. Nykyisin rakennukset ovat 
museoina.

Tainionkosken kirkon seutua, ilmakuva. Alkuperäinen kuva 1930-luvulta. Uudelleen ku-
vattu. Paul Jyllinvuoren kokoelma.
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kaupungintalo

Arto Sipinen (1936-) on suun-
nitellut Suomeen useita julkisia 
rakennuksia mm. kaupungintaloja, 
kulttuurikeskuksia, konserttisaleja 
ja yliopistorakennuksia. Sipinen 
työskenteli opintojensa loppuvai-
heessa sekä Alvar Aallon että Viljo 
Revellin toimistoissa.

Imatran kaupungintalon arkki-
tehtuurikilpailu järjestettiin 1967. 
Kilpailun voitti Arto Sipisen (1936-) 
ja Mane Hetzerin suunnitelma. 
Kaupungintalo valmistui 1970.

Sipisen muistikuvan mukaan lähes 
kaikki kilpailussa olleet suunni-
telmat olivat saaneet vaikutteita 
Ludwig Mies van der Rohen arkki-
tehtuurista. Sipisen ja Hetzerin 
voittaneessa ehdotuksessa oli 
lisäksi käytetty samaa kahdeksan 
metrin jänneväliä, joka oli käytössä 
Viljo Revellin toimistossa.

Kaupungintalo on konstruktivisti-
nen, ankaran symmetrinen, vaaka-
suuntaa painottava ja tummalla 

pronssilla päällystetty hallintora-
kennus. Suuret ikkuna-aukot ovat 
tummennetulla lasilla varustetut. 
Kivijalka, terassit ja niihin liitty-
vät rakennelmat ovat harmaata 
graniittia. Vuonna 1997 tehdyssä 
peruskorjauksessa julkisivun yksi-
tyiskohdat muuttuivat alkuperäisiä 
raskaammiksi.

Myös kaupungintalon sisätiloja 
hallitsee suorakulmainen symmet-
ria. 2000-luvulla katettu sisäpiha 
luo nykyisessä muodossaan avaran 
ti lavaikutelman lasikatteensa 
ansiosta.

Kaupungintalon edustatorilla sijait-
see kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen 
varhaiskauden pääteos Tukinuit-
tajat 1949. Se oli alun perin sijoi-
tettu Tainionkosken voimalaitoksen 
alueelle. Enso-Gutzeit Oy:n Imat-
ran kaupungille lahjoittama veistos 
paljastettiin 1971 kaupungintalon 
vihkiäisten yhteydessä.

Imatran kaupungintalo talvella 1972. Kuvaaja Pentti Oksanen. Paul Jyllinvuoren kokoelma.
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kulttuuritalo Virta

Kulttuurikeskuksen suunnittelu-
kilpailu ratkesi 1980. Arto Sipisen 
käsialaa oleva rakennus valmis-
tui 1986. Vuonna 2012 uudeksi 
nimeksi tuli Kulttuuritalo Virta.

Imatran kaupungintalo ja Kulttuu-
ritalo Virta ovat kuin kahdesta eri 
maailmasta, vaikka molempien 
rakennusten suunnittelussa on ollut 
mukana sama henkilö. Rakennuk-
set sijaitsevat vierekkäin ja suun-
nittelukilpailujen välillä oli vain 
reilut kymmenen vuotta.

Kulttuuritalon valkoiset ja paljon 
läpinäkyvää lasia sisältävät ulko-
pinnat ovat kaupungintaloon 
verrattuina kevyet ja ilmavat. 
Lasse Ojosen sanoin: "Raken-
nuksen valkoinen väritys sekä 
massojen kuutiomainen ryhmit-
tely johtavat ajatukset 1930-luvun 
"valkoiseen arkkitehtuuriin", mutta 
säleikkörakenteiden käyttö fasa-
deissa palauttaa ne modernis-
min vuosikymmenille. Sisätiloja 
hallitsee komea, läpi konserttisii-

ven kaikkien kerrosten ulottuva 
graniittiportaikko samaan tapaan 
kuin kaupungintaloa hallitsee 
läpi pääkerrosten nouseva, myös 
graniitilla verhoiltu valtuustosali".

Alvar Aalto -vaikutteinen muoto-
kieli näkyy mm. kulttuuritalon kuin 
orgaanisesti kasvaneissa rakennus-
massoissa, sisä- ja ulkotilat yhdis-
tävissä lasipinnoiksi kasvaneissa 
ikkunoissa, italialaisvaikuttei-
sessa ulkoauditoriossa, valkoisissa 
sisä- ja ulkopinnoissa, vaaleissa 
koivulattioissa sekä konserttisa-
lien kauttaaltaan vaaleaa koivua 
olevissa lattioissa, seinissä ja 
katossa.

Kulttuuritalo on samassa mielessä 
kokonaistaideteos kuin Imatran 
Valtionhotelli ja Kolmen Ristin 
Kirkko. Kalusteet ovat kirjaston 
hyllyjä myöten vaaleaa koivua, 
tuolit ja sohvat Artekin valmista-
mia Alvar Aallon suunnittelemia 
malleja. Kahvilan valaistus perus-
tuu Poul Henningsenin epäsuoraa 

Imatran kulttuurikeskus / Kulttuuritalo Virta elokuussa 1989. Kuvaaja U. Juhani Pulkkinen.
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Mansikkalan liikekeskus ja 
virastotalo

Käpy (1947-) ja Simo (1944-) 
Paavilainen suunnittelivat 1986 
sekä Mansikkalan liikekeskuksen 
että virastotalon. Rakennukset 
edustavat funktionalismin jälkeistä 
modernia arkkitehtuuria.

Liikekeskusta voi pitää 1800-luvun 
kauppahalliperinteen nykyaikai-
sena tulkintana. Virastotalossa on 
nähtävissä piirteitä postmodernista 
arkkitehtuurista. Huomionarvoisia 
ovat julkisivut, joissa ikkuna-aukot 
on sommiteltu epäsymmetrisesti. 
Virastotalon Tainionkoskentien 
puoleiset kulmat on rikottu sisään-
päin vedetyillä ovirakennelmilla.

Rakennusten materiaalivalinnoilla 
on haluttu korostaa yhteyttä tien 
toisella puolella oleviin kaupungin-
taloon ja kulttuuritaloon. Virasto-

talon pronssilla vuoratut julkisivut 
rinnastuvat kaupungintalon niin 
ikään pronssisiin seinäpintoihin. 
Liikekeskuksen valkoiset muuripin-
nat ja keskiosan lasikatto rinnas-
tuvat vuorostaan kulttuuritalon 
muureihin ja lasipintoihin.

Liikekeskuksen mainostornit liittä-
vät rakennuksen osaksi Mansikka-
lan korkeita kerrostaloja.
   

Kauppakeskus Mansikkapaikka, virastotalo, kaupungintalo ja Kulttuuritalo Virta.1990-luku.

valoa antaville funktionalismin klas-
sikkovalaisimille, PH-valaisimille, 
joita on valmistettu vuodesta 1926 
lähtien.
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Vuoksenniskan varhaisvaiheita

Nykyinen Vuoksenniskan alue 
kuuluu suurimmaksi osaksi histori-
alliseen Vuoksenniskan kylään, joka 
ilmestyi asiakirjoihin 1600-luvulla. 
Kylä sijaitsi lähellä Vuoksen suuta 
eli Vuoksen niskaa, josta kylä sai 
myös nimensä. Maalaiskylänä 
Vuoksenniska oli pieni: sen pellot 
rajoittuivat suppealle alueelle 
nykyisen Stora Enson Tainionkos-
ken tehtaan tehdasalueelle. Kylässä 
oli pitkään vain yksi talo, Harakka. 
1800-luvun puolenvälin jälkeen 
Vuoksenniskan kylä oli muutaman 
kymmenen asukkaan, muutaman 
talon ja torpan muodostama kylä 
Saimaan rannalla. 

Kylän vieritse kulki tie, joka johti 
Siitolan kylän Vuoksen lauttapai-
kasta Tainionkoskelta Ruokolahden 
kirkolle. Kylän raja kulki nykyisen 
Vuoksenniskan keskusta-alueen 
poikki — itäpuoli Vuoksenniskasta, 
osa Lakasenpellon alueesta, Kymä-
lahti ja Kaukopään alue kuuluivat 
Immalanjärven kylään.

Immalanjärven kylään kuului myös 
Vuoksenniskan läheisyydessä 
sijainnut Immolan kartano, Immo-
lanhovi. Kartanon päärakennus ja 
talouskeskus sijaitsivat alun perin 
Tainionkoskella, josta ne siirrettiin 
nykyiselle paikalleen Immalanjär-
ven rantaan vuonna 1905, jolloin 
kartano oli Ab Tornator omistuk-
sessa. Päärakennus on rakennettu 
1870-1880 -lukujen taitteessa ja 
se on hirsirunkoinen, vaakasuoralla 
laudoituksella päällystetty mansar-
dikattoinen rakennus. Ab Torna-

torin jälkeen Enso-Gutzeit jatkoi 
tilalla maataloustoimintaa vuoteen 
1971 saakka. Nykyisin tilan alueella 
toimii Golf-Imatra Oy:n golfkenttä 
ja klubi. Suuri osa Vuoksenniskan 
alueen Immolanjärven puoleisista 
pelloista ja niityistä kuului Immo-
lanhovin omistukseen.

Teollisuus alkoi vähitellen tulla 
tutuksi Vuoksenniskan maalaisky-
län asukkaille. Kylän koillispuolelle, 
Mattarilan kylään, perustettiin 1852 
käsikäyttöinen saha, joka myöhem-
min muutettiin höyryllä toimivaksi. 
Sahan viereen perustettu toinen 
saha jatkoi toimintaansa Immalan 
sahan nimellä vuoteen 1932. Sahan 
toiminnan loppumisen jälkeen enti-
nen työväen asuinalue säilyi Saar-
lammin kaupunginosana.

Vuoksenniskan elämän mullisti 
kokonaan 1880-1890 -lukujen 
taite. Tuolloin rakennettiin rauta-
tie Viipurista pohjoiseen, Antrean 
ja Jääsken kautta Imatralle ja 
edelleen Vuoksenniskalle asti. 
Keskelle Vuoksenniskan pientä 
kylää rakennettiin rautatien pääte-
pisteeksi satama-alue, jota tosin 
jo aiemmin liikennöineet Saimaan 
höyrylaivat olivat käyttäneet. Vuok-
senniskasta muodostuikin liiken-
teellisesti merkittävä solmukohta, 
josta myös teollisuusyrittäjät olivat 
kiinnostuneet.

Teollisuuden toimijoista sekä Enso 
Träsliperi Ab (myöhemmin Enso-
Gutzeit Oy) ja Finska Elektrome-
tallurgiska Ab aloittivat molemmat 

VuokSEnnISka: MEtaLLI- ja 
PuunjaLoStuStEoLLISuudEn taajaMa
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toimintansa Vuoksenniskalla 
1910-luvulla. Teollisuuslaitok-
set hakeutuivat Vuoksennis-
kan suunnalle erityisesti hyvien 
kuljetusyhteyksien sekä helpon 
sähkönsaannin vuoksi.

Gutzeit in teol l isuusyhtymä 
Kotkasta oli vuonna 1911 hank-
kinut omistukseensa Enso 
Träsliperi Ab:n, jonka teollisuus-
laitokset sijaitsivat Ensossa. 
Kaupan jälkeen tehdasta alet-
tiin uusia vuosina 1912–1913, 
jolloin tehtiin päätös myös uuden 
pölkkykeittämön rakentamisesta 
Saimaan rannalle, Vuoksen-
niskalle. Pölkkykeittämö aloitti 
toimintansa vuonna 1913. Keittä-
mön tarkoituksena oli esikäsitellä 
keittämällä kuitupuupölkyt, jonka 
jälkeen ne kuljetettiin rautateitse 
Ensoon puuhiokkeen raaka-
aineeksi. Keittämö tuli tarpeetto-
maksi 1920-luvun alussa, jolloin 
Vuoksessa aloitettiin puiden 
uittaminen Ensoon. Tyhjiin tiloi-
hin sijoitettiin 1933-1934 Vuok-
senniskan puuhiomo.

Elektrometallurgiska Ab hankki 
Tainionkosken partaalle sijoit-
tuneelta Tornator Oy:ltä teolli-
suustontin, joka sijaitsi kahden 
kilometrin päässä Vuoksenniskan 
satamasta ja rautatien päätease-
masta. Vuonna 1915 rakennet-
tiin alueelle pieni, sähkötoiminen 
rautasulattimo, joka valmisti aluksi 
piirautaa, myöhemmin myös hark-
korautaa. Sisällissodan jälkeen 
toimintaa monipuolistettiin raken-
tamalla puuhiomo tehdasalueelle.

Vuoksenniskan keskusta-alue 
alkaa hahmottua 

Vuoksenniskan alueen teollisuus-
laitokset, yksityiset työntekijät 
ja alueen muut asukkaat alkoivat 
rakentaa asuinaluetta Vuoksennis-
kan harjun rinteelle, satama-alueen 
yläpuolelle 1920–1930-luvulla. Jo 
aikaisemmin esimerkiksi Elektro-
metallurgiskan sulattimon työnte-
kijöitä varten oli rakennettu usean 
perheen asuinkasarmeja, jotka 
purettiin toisen maailmansodan 
jälkeen. Lisäksi asutus alkoi levit-
täytyä myös Ruokolahdelle johta-
van tien ympäristöön, nykyisen 
Vuoksenniskantien varrelle.

Uutta suuntaa Vuoksenniskan 
seudulle antoi 1920-luvun alussa 
perustettu Harakan saha, joka sijoi-
tettiin Vuoksen ja Saimaan yhty-
mäkohtaan, lähelle rantaa, jotta 
sahan tarvitsemat tukkipuut voitiin 
uittaa sahalle. Sahattu puutavara 
ladottiin kuivumaan suurikokoisiin 
puutapuleihin, jotka näkyivät kauas 
ympäristöön. Sahatavaran kuivut-
tua se kuljetettiin pois rautateitse. 
Harakan saha oli suurikokoinen ja 
työllisti paljon ihmisiä. Työväellä oli 
oma asuinalueensa sahan äärellä, 
entisen Vuoksenniskan kyläkeskuk-

Elektrometallurgiska Aktiebolag eli Lurtis-
ka, Vuoksenniskan sulattimo, 1920-luku.
Paul Jyllinvuoren kokoelma.
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sen paikalla. Saha lakkautettiin ja 
purettiin työväen asuinrakennuksi-
neen uuden Tainionkosken tehtaan 
tieltä 1960-luvulla.

Vuoksenniskan seutu alkoi voimak-
kaasti kehittyä 1930-luvun puolivä-
lissä. Vuosikymmenen alun suuri 
lamakausi oli vaikuttanut voimak-
kaasti teollisuuteen, mutta uusia 
suunnitelmia alettiin toteuttaa 
parempien markkinasuhdanteiden 
valossa. Enso-Gutzeit alkoi raken-
nuttaa pikavauhdilla uutta sulfaat-
tiselluloosatehdasta Kaukopään 
lahden rannalle heinä-elokuussa 
1934. Rakennustyömaa oli valta-
van suuri: enimmillään työnteki-
jöitä oli noin 2000. Tehdas aloitti 
toimintansa vain 13 kuukauden 
rakentamisen jälkeen syyskuussa 
1935.

Vuoksenniskan ja lähialueiden 
elämä muuttui nopeasti raken-
nustyöväen aloittaessa työnsä. 
Yksityisille maille nousi nopeasti 

ja suunnittelemattomasti erilai-
sia parakki- ja tilapäisasumuksia, 
jotka saivat lennokkaita nimiä, 
mm. Rämpsälä, Rällälä, Nälkälä ja 
Räsykylä. Tilapäisasuntojen lisäksi 
rakennus- ja tilapäistyöläiset etsi-
vät asuntoja ympäristöstään sieltä 
mistä saivat ja monet talon tai 
mökin omistajat hankkivatkin lisä-
tuloja majoittamalla työntekijöitä 
tiloihinsa. Tilanne kuitenkin helpot-
tui hieman Kaukopään tehtaan 
valmistuessa ja liikkuvan raken-
nustyövoiman siirtyessä muihin 
tehtäviin, mm. rakentamaan kasar-
mialuetta Immolaan.

kaukopään tehdas muuttaa 
Vuoksenniskan seutua

Kaukopään tehtaan rakentaminen 
muutti Vuoksenniskan taajama-
aluetta voimakkaasti. Teollisuus-
työn aloittivat alkuvaiheessa 
muilta tehdaspaikkakunnilta kotoi-
sin olevat ammattityöläiset, mutta 
myös uutta työväkeä palkattiin 

Kaukopään tehtaat ilmasta nähtynä 1950-luvun loppupuolella. Taustalla Petsamon ja 
Raution asuinalueet. Enso-Gutzeitin kokoelma.
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tehtaaseen töihin. Alkuvaiheessa 
tehtaan käyttöhenkilökuntaa oli 
noin 200 henkeä ja koko henkilö-
kunnan vahvuus oli lähes 500. Heti 
toiminnan alkuvuosina tehdasta 
myös laajennettiin. Jo vuonna 1938 
Kaukopää ylitti 100 000 selluloosa-
tonnin vuosituotoksen ja siitä tuli 
Suomen suurin selluloosatehdas.

Kaukopään tehtaan ammattityön-
tekijöille rakennettiin yhtäaikaa 
tehtaan rakentamisen kanssa ns. 
Lättälän asuntoalue Kaukopään 
harjulle. Asuinalue oli arkkitehti 
Väinö Vähäkallion suunnittelema, 
ja käsitti 20 kahden asunnon taloa. 
Tämän lisäksi työnjohtajien asun-
noiksi rakennettiin ns. Pomolan-
mäki (yhdeksän taloa, 17 asuntoa) 
ja tehtaan insinöörien asuinraken-
nukset (4 kpl) sijoitettiin ”Insinöö-
rinniemeen”. Työväen asunnoissa 
Lättälässä tilaa oli kussakin asun-
nossa 43 neliömetriä, työnjohtajien 
asunnoissa 62 neliömetriä, insinöö-
rien asuntojen ollessa vielä tätä 
suurempia. Pomolanmäen asuin-
alue purettiin 1980-luvulla tehdas-
alueen laajentamisen vuoksi.

Sota-aika aiheutti Vuoksennis-
kan-Kaukopään alueen kasvussa 
katkoksen. Suuri osa alueen 
työikäisistä miehistä palveli rinta-
malla ja tehtaiden toiminta oli 
ajoittain pysähdyksissä. Imatran 
alue säästyi voimakkailta pommi-
tuksilta talvisodan aikana, mutta 
2.7.1941 Neuvostoliiton ilmavoi-
mat iskivät voimakkaasti sekä 
Imatrankoskelle että Kaukopäähän. 
Tuona päivänä Kaukopään selluloo-
satehtaan valtava puuvarasto syttyi 
tuleen pommituksen seurauksena 
ja paloi poroksi lähipäivien aikana. 
Tuhot onnistuttiin kuitenkin rajaa-
maan tehdasalueen sisäpuolelle.

Toisen maailmansodan jälkeen 
Kaukopään tehtaiden toimin-
taa aletti in kehittää voimak-
kaasti. Vuonna 1948 aloitettiin 
laajennukset tehtaalla, jolloin 
teollisuuslaitosta päätettiin laajen-
taa sijoittamalla kartonkiteh-
das selluloosatehtaan rinnalle. 
Ensimmäinen kartonkikone käyn-
nistettiin vuonna 1950, ja tuotan-
toa laajennettiin edelleen 1950- ja 
1960-luvuilla siten, että pääpaino 
oli kartonginvalmistuksessa. 

Teoll isuustyöväelle rakennet-
tiin asuntoja 1940-luvun lopulla, 
jolloin varsinkin Imatran seudulla 
pula asunnoista oli suuri. Viraso-
jan ja Raution alueille kaavoitet-
tiin uusia omakotitaloalueita, joille 
pääasiassa asukkaat rakensivat 
itse talonsa. Yhtiö rakensi asuntoja 
myös itse: tehtaan läheisyyteen 
Kaukopäässä valmistui 1940-luvulla 
puurakenteisia, puolitoistakerroksi-
sia paritaloja helpottamaan pahinta 
asuntopulaa.

Vuoksenniskan palvelujen 
kehittyminen toisen 
maailmansodan jälkeen

Sota-ajan jälkeen koettiin suuri 
mullistus myös kuntaoloissa. 
Tähän asti Vuoksenniskan seutu 
oli kuulunut Ruokolahden kuntaan, 
kuten myös Tainionkosken ja Imat-
rankosken alueet Rajapatsaalle 
saakka. Sodan jälkeen Neuvostolii-
tolle suurimmaksi osaksi luovutettu 
Jääsken kunta lakkasi olemasta 
vuonna 1947 ja kunnan jäljelle 
jääneet osat yhdistettiin Ruokolah-
den ja Joutsenon kunnista lohkais-
tujen osien kanssa yhteen Imatran 
kauppalaksi. Uuden kauppalan 
väkiluvuksi tuli 31 390 henkeä, 
josta arviolta noin neljäsosa asui 
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Vuoksenniskan, Virasojan, Kauko-
pään, Kymälahden ja Raution 
seudulla.

Kunnallisten olojen muutos, kasva-
vat ikäluokat ja entistä monipuo-
lisemmat palvelutarpeet johtivat 
uusiin panostuksiin.

Vuoksenniskan kansakoulu toimi 
puutteellisissa tiloissa vuodesta 
1906 vuoteen 1951, jolloin alueen 
uusi kansakoulu valmistui Honka-
harjulle. Nykyisin rakennus toimii 
Imatran Kumppanuustalona. Jo 
aikaisemmin, vuonna 1937, oli 
Ruokolahden kunta rakentanut 
uuden, suuren kansakoulun Rauti-
oon, jossa koulutyönsä oli aloitta-
nut ensimmäisenä vuonna lähes 
300 oppilasta. Virasoja ei ennättä-
nyt saada omaa kansakoulua, vaan 
kaupunginosaan perustettiin ala-
aste myöhemmin, vuonna 1977.

Vuoksenniskan yhteiskoulu aloitti 
toimintansa Kaukopään kansa-
koululla sota-aikaan vuonna 1943 
ja vuonna 1951 se sai käyttöönsä 
Immalanjärven rannassa sijait-
sevan Vuoksenniskan vanhan 
kansakoulun. Oman kouluraken-
nuksen yhteiskoulu sai vuonna 
1959. Peruskoulujärjestelmän 
tultua käyttöön Imatralla vuosien 
1971–1975 aikana, muuttui Vuok-
senniskan yhteiskoulu yläasteeksi 
ja sen rinnalle perustettiin Vuok-
senniskan lukio antamaan korke-
ampaa opetusta. Koulurakennusta 
laajennettiin 1970-luvulla lisära-
kennuksella, ja oppilasmäärien 
pienennyttyä myös Vuoksenniskan 
ala-aste muutti alueelle.

Honkaharjulle sijoitettiin myös 
muita kunnallisia palveluja. Alueelle 
rakennettiin ensimmäisenä Imat-

ran kauppalan sairaala, joka oli 
perustettu jo Vuoksenniskan kuulu-
essa Ruokolahteen vuonna 1939. 
Sen käytyä ahtaaksi ja epätar-
koituksenmukaiseksi päätettiin 
rakentaa uusi sairaala. Imatran 
aluesairaala valmistui pitkän suun-
nitteluajan jälkeen vuonna 1962, 
ja kymmenen vuotta myöhemmin 
vanhasta sairaalasta muodostettiin 
terveyskeskuksen vuodeosasto.

Imatran kauppalan lastenkoti aloitti 
toimintansa alueella vuonna 1948, 
entisessä Vuoksenniskan puuhio-
mon kerhotalossa. Rakennukseen 
oli välillä sijoitettuna neuvola, ja 
nykyään siinä toimii tehostetun 
palveluasumisen yksikkö Eevala. 
Honkaharjulla toimii myös Vuok-
senniskan vuoropäiväkoti.

Imatran aluesairaala, Honkaharju. Paul 
Jyllinvuoren kokoelma.
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Vuoksenniskan keskusta muuttui ja 
modernisoitui voimakkaasti 1950-
luvun aikana. Tuolloin keskusta-
alueelle rakennettiin runsaasti 
alueen kaupunkikuvalle edel-
leenkin leimallisia funktionalis-
tistyylisiä rakennuksia, kuten 
Bio-Vuoksen elokuvateatteri ja 
jo purettu Osuuskauppa Vuok-
senmaan toimitalo, joka sijaitsi 
entisen S-marketin parkkipaikan 
kohdalla Torikadun kulmauksessa. 
Lisäksi samassa risteyksessä enti-
set KOP:n ja SYP:n toimitalot (Tori-
katu 9 ja Vuoksenniskantie 84) 
funktionalistisvaikutteisia

Erilaisia palveluja tarvittiinkin Vuok-
senniskalla runsaasti, sillä 1940-
luvun lopulta aina 1970-luvulle 
asti alueen väestömäärä kasvoi 
voimakkaasti, ja yksityisautoi-
lun ollessa vielä pitkään vähäistä 
täytyi peruspalveluiden ja tarpeel-
lisimpien erikoispalveluiden löytyä 
omalta asuinalueelta.

Kirkollisista palveluista oli Vuoksen-
niskalla pitkään pulaa. Vuoksennis-
kan asukasmäärän kasvamisesta 
huolimatta kirkossa käytiin pitkään 
Ruokolahdella, 1930-luvun alusta 
myös Tainionkoskel la. Vuok-
senniskalle perustettiin toisen 
maailmansodan sankarivainajia 
varten sankarihauta-alue, joka 
sai viereensä vuonna rukoushuo-
neen vuonna 1954. Sankarivaina-
jien muistomerkki, kuvanveistäjä 
Kauko Räikkeen veistos ”Rauhan 
kellot” pystytettiin hautausmaalle 
vuonna 1963.

Imatran seurakunta päätti raken-
nuttaa uuden kirkon Vuoksenniskan 
seudulle vuonna 1955. Rovasti Otto 
Korpijaakon ehdotuksesta uuden 
kirkon suunnittelijaksi päätettiin 

Enso-Gutzeitin työväenkasarmi Vuoksen-
niskalla, Harjula. 1920-luku.Enso-Gutzeitin 
kokoelma.

Vuoksenniskan vanha työväentalo v. 1915. 
Enso-Gutzeitin kokoelma.

pyytää arkkitehti ja akateemikko 
Alvar Aalto. Kirkon rakentaminen 
alkoi vuoden 1956 joulukuussa 
ja uusi kirkko vihittiin käyttöön 
28.9.1958. Kirkko sai arkkitehto-
nisen johtoajatuksensa mukaan 
nimeksi Kolmen Ristin Kirkko. 
Kolmiosaisen kirkkosalin lisäksi 
rakennusryhmään kuuluvat hauta-
kappeli, kokous- ja kerhotilat sekä 
asuinrakennus pastoria varten. 
Kirkosta tuli jo valmistumisensa 
ajankohtana merkittävä imatralai-
suuden symboli ja jopa merkittävä 
nähtävyys.

Liikerakennusten lisäksi Vuoksen-
niskan keskustaan alettiin rakentaa 
1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla 
pääasiassa teoll isuustyöväen 
tarpeita ajatellen moderneja, 
pääosin 3-kerroksisia kerrostaloja.
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Vuoksenniskantieltä. 
1970-1980-lukujen 
vaihde. Paul Jyllin-
vuoren kokoelma.

Vuoksenniskantie talvella 1942, Vuoksenniskan keskustaa. Taustalla 
Torikadun ja Vuoksenniskantien risteys. Paul Jyllinvuoren kokoelma.
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Kerrostalo, os. Mäntyrinne 7, Vuoksenniska. Kuvattu v. 1967. Paul Jyllinvuoren kokoelma.

Kerrostalotuotannossa huomioitiin 
ajan kuluessa lisääntyneet asumis-
tarpeet ja asunnot varustettiin 
nykyaikaisilla mukavuuksilla, joita 
ennen 1950-lukua rakennetuissa 
puurakenteisissa asuinrakennuk-
sissa ei juuri ollut. Asumismuka-
vuuden ohella myös asuminen 
väljeni, varsinkin kun perheiden 
lapsilukumäärä oli aikaisempaa 
pienempi. 

Teollisuustyöväestö tarvitsi uusia 
asuntoja kipeästi, koska Tainion-
kosken vanha tehdas päätettiin 
lakkauttaa ja Ritikanrannan-Niska-
lammen alueella sijainneet työväen 
asuinrakennukset purkaa. Vuosina 
1959-1961 valmistunut Tainionkos-
ken uusi tehdas sijoitettiin edellä 
mainitun Harakan sahan paikalle ja 
tarjosi yhdessä Kaukopään useaan 
otteeseen laajennetun tehtaan 
ohella työpaikan jo noin 3000 
hengelle. Uudisrakentaminen jatkui 

voimakkaana vielä 1970-luvulla 
ja jatkui 1980-luvun alkuun asti, 
jolloin rakennettiin erityisesti 
kaupungin vuokra-asuintaloja.

Vuoksenniskan elämä ja kaupunki-
kuva alkoivat muuttua 1980-luvun 
loppupuolelta alkaen. Uudisraken-
taminen alueella väheni ja teolli-
suuden rakennemuutokset alkoivat 
vaikuttaa muuttoliikkeen ja kohon-
neen työttömyyden muodossa. 
1990-luvun alun laman aikana 
väheni runsaasti työpaikkoja 
sekä teollisuudesta että muiden 
elinkeinojen parista. Tämä ilmiö 
vaikutti voimakkaasti myös Vuok-
senniskalla, joka samalla menetti 
vetovoimaansa myös Imatran 
kaupungin muille keskuksille, Imat-
rankoskelle ja Mansikkalalle. Lisäksi 
uuden moottoritien valmistuminen 
vuonna 1997 hiljensi Vuoksennis-
kan läpikulkuliikennettä ja vaikutti 
palveluiden sijoittumiseen. Useat 
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liike- ja asuinrakennukset odotta-
vat uusia toimintoja ja asukkaita 
edelleen.

 
  JOHdANTO

Vuoksenniskan keskustaa, Ruokolahden Osuuskaupan myymälärakennus. 1933-1934.  
Paul Jyllinvuoren kokoelma.

Tapahtuneista muutoksista huoli-
matta Vuoksenniskan alue on 
säilyttänyt merkittävimmät perus-

palvelunsa. Perusteollisuuden, 
liike-elämän ja kunnallisten palve-
lujen työpaikkojen turvin Vuoksen-
niskan asema Imatran kolmantena, 
kaupunkimaisena keskusalueena 
jatkuu edelleenkin. 

Ruokolahden Osuuskaupan ensimmäinen myymälä Vuoksenniskalla. Nykyinen Vuoksen-
niskantien ja Torikadun risteys.
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teemat

- Vuoksenniskan muodostuminen suurteollisuuden asuin- ja 
  palvelukeskukseksi
- Teollisuustyöväen asuinalueet: elämää tehtaan ääressä
- arkkitehtuurisuuntauksista erityisesti funktionalismi

kohteet

1. Lättälän asuntoalue

2. Kaukopään paritaloalue

3. Kolmen Ristin kirkko ja pappila

4. Bio-Vuoksi

5. KOP:n ja SYP:n entiset toimitalot

reitti

Vuoksenniskantie 96 - Lättälän asuinalue - Tornikuja - Ruokolahdentie 
27 - Torikatu 13 - Vuoksenniskantie 96

yht. 5,3 km

rEIttI



     
    KOHdEKUVAUKSET

41

Lättälän asuntoalue

Lättälä rakennettiin samanaikai-
sesti Enso-Gutzeitin Kaukopään 
tehdasalueen kanssa 1930-luvun 
lopulla. Suunnittelijana oli arkki-
tehti Väinö Vähäkallio (1886-1959), 
joka rakensi Enso-Gutzeiti l le 
tehdasrakennuksia myös Ensoon ja 
Kotkaan. Kaukopää oli Vähäkallion 
uran suurin rakennuskohde.

Lättälän asuntoalue on säilynyt 
hyvin alkuperäisessä asussaan. 
Alueella on 18 puurunkoista valkoi-
seksi rapattua yksi- ja kaksikerrok-
sista asuinrakennusta.

Lasse Ojosen mukaan: "Lättälä on 
funktionalistisen asuinaluesuun-
nittelun tärkeimpiä suomalaisia 
esimerkkejä ja kuuluu yhdessä 
Insinööriniemen kanssa valtakun-
nallisesti merkittävien rakennetun 
ympäristön kohteiden luetteloon".

kolmen ristin kirkko

Vuoksenniskalla sijaitseva Kolmen 
Ristin Kirkko 1957-58 on yksi 
Alvar Aallon (1898-1976) merkit-
tävimmistä rakennuksista. Kirkko 
on luettava paitsi Suomen myös 
maailman arkkitehtuurihistoriaan 
kuuluvaksi rakennukseksi.

Aallon merkitys Suomen rakennus-
taiteessa on ollut hyvin vahva. Yksit-
täisten merkkirakennusten lista on 
pitkä: Viipurin kirjasto 1935, Villa 
Mairea 1939, tehdasrakennukset 
ja niihin liittyvät asuinalueet, mm. 
Kotkan Sunilassa 1936, Säynätsa-
lon kunnantalo 1952 ja Finlandia-
talo 1971.

Kolmen Ristin Kirkko on veistok-
sellinen kokonaistaideteos, jossa 
sisätila pienuudestaan huolimatta 
antaa monumentaalisen tilavaiku-
telman. Aalto suunnitteli kaiken 
mahdollisen, ikkunamaalauksia, 
penkkejä, valaisimia ja ovenkah-
voja myöten.

Lasse Ojonen on tutkimuksis-
saan todennut, että "Plastisessa 
poimuilevassa muotokielessään 
ja suorastaan barokkimaisessa 
avaruusgeometriassaan Kolmen 
Ristin Kirkko on Imatran Valtion-
hotellin ehdoton hengenheimo-
lainen – niin erilaisia kuin näiden 
rakennusten lähtökohdat muuten 
ovatkin.”

Alvar Aalto käytti veistoksellisia 
pinnanmuotoja sisätilan lisäksi 
myös ulkopinnoissa. Erityisesti 
kirkon pohjoisseinustassa on 
havaittavissa barokkiin mieltyvä 
kuperien ja koverien pintojen 
rytminen liike.

Kaukopää, Lättälän asuinalue talvisaikaan. 
1930-luvun loppu, kuvaaja E. Sarle. Enso-
Gutzeit Oy:n kokoelma.
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Rakennusten lisäksi Alvar Aalto 
laati asemakaavoja, mm. Kymen-
laakson seutukaavan 1941-1942, 
Rovaniemen asemakaavan 1945, 
Helsingin keskustasuunnitelman 
1959-64 ja Imatran asemakaavan 
1947-53.
Kolmen Ristin Kirkko talvella 1958. Ympäristö on autio edellisen vuoden pyörremyrskyn 
jäljiltä. Kuvaaja Kaarlo Salakari. Paul Jyllinvuoren kokoelma.

Aallon taideteollisesta tuotan-
nosta tunnetuimpia ovat Paimion 
parantolaan suunniteltu nojatuoli, 
jakkara Viipurin kirjastoon ja ns. 
Aalto-maljakko.
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Vuoksenniskantien ja Torikadun 
risteys oli aikoinaan edustava näyte 
funktionalismin rakennustaiteesta. 
Erkki Huttusen (1901-56) piir-
tämä Osuuskauppa Vuoksenmaan 
puhdastyylinen rakennus valmistui 
1937, mutta purettiin 1994. 

Alueella on edelleen kolme arvora-
kennusta, nykyinen Vuoksenniskan 
apteekki ja entinen SYP:n pank-
kirakennus sekä elokuvateatteri 
Bio-Vuoksi.

Kansallispankin toimitalon suunnit-
telijoina ovat olleet Erkki Huttunen 
ja Heimo Kautonen. Vuonna 1977 

rakennukseen tehtiin muutoksia 
arkkitehtitoimisto Erkko-Virkkusen 
toimesta.

Elokuvateatteri Bio-Vuoksen 1954 
suunnittelijat ovat Märta Blom-
stedt (1899-1982) ja Matti Lampén 
(1906-61). Vuoteen 1954 ajoittuu 
myös heidän suunnittelemansa 
Yhdyspankin toimitalo.

Rakennukset edustavat 1950-
luvun arkkitehtuuria, jonka lähtö-
kohdat ovat sotia edeltäneen ajan 
funktionalismissa.
 Funktionalismi oli tullut 1920-luvun 
lopulla uutena tyylinä suomalaiseen 
rakennustaiteeseen. Pohjoismai-

Elokuvateatteri Bio-Vuoksi, kuvattu v. 1971, kuvaaja Pentti Oksanen. Paul Jyllinvuoren 
kokoelma.

Bio-Vuoksi ja kansallispankin 
sekä Yhdyspankin toimitalot 
Vuoksenniskalla
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nen 1920-luvun klassismi hylättiin 
epäaitona. Rakennukset eivät enää 
saaneet viitata menneisyyteen. 
Päämääränä oli uusien teknisten 
menetelmien hyödyntäminen ja 
uuden koneaikaan sopivan ilmaisu-
tyylin luominen.

Funktionalismin iskulauseeksi tuli 
"Form follows function". Raken-
nuksen ilmiasun tuli olla seurausta 
sen käyttötarkoituksesta. Suunta-
uksella oli kansainvälinen tausta. 
Saksalainen Bauhaus-taidekoulu 
yhdisti arkkitehdit, kuvataiteili-
jat ja taideteollisuuden edustajat. 
Samoin kuin aiemmin jugendissa 
myös funktionalismissa rakennus 
nähtiin kokonaistaideteoksena.

Suuntauksen keskeisiä arkkitehtejä 
olivat saksalaiset Walter Gropius, 
Ludwig Mies van der Rohe, rans-
kalainen Le Corbusier, ruotsalainen 
Gunnar Asplund ja suomalainen 
Alvar Aalto (1898-1976).

Eräs tuotteliaimmista suomalai-
sen funktionalismin edustajista oli 
Erkki Huttunen, joka toimi SOK:n 
rakennusosastolla. Hän suunnit-
teli vuosina 1928-39 144 kohdetta 
ympäri Suomea.

Funktionalismille olivat ominaisia 
koristelemattomat puhtaat muodot, 
nauhaikkunat, tasakatot, olematto-
mat räystäs- ja ikkunalistat.

Toista maailmansotaa edeltäneen 
ajan funktionalismia edustavat 
Imatralla Pauli Salomaan (1907-
83) suunnittelema ns. Väärätalo 
1940 Imatrankoskella. Väärätalon 
vieressä on Jääsken osuuskaupan 
toimitalo, 1936, joka on suunniteltu 
SOK:n rakennustoimistossa.

Muita funktionalismin kohteita 
ovat Väinö Vähäkallion Kaukopään 
tehtaat sekä Lättälän ja Insinöö-
riniemen asuinalueet 1934-36, 
Martti Välikankaan entinen Imat-
rankosken poliisitalo 1938, Tainion-
kosken entinen postitalo 1937 sekä 
Aulis Blomstedtin, Elsi Borgin ja Elis 
Hyvärisen Immolan kasarmialueen 
rakennukset 1930-luvulta.
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Vuoksenniskan KOP:n talo (taustalla risteyksessä). 

Vuoksenniskan SYP:n rakennus. Kuvattu talvella 1994. Kuvaaja U. Juhani Pulkkinen
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kuvat:
 
Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto

Kansallisarkisto, VEsA, Lappeenrannan linnoitus- ja rakennuspiirustusten 
arkisto. MT Lappeenranta. Siitolan alueen asemakaava, vuonna 1806 
rakennetun 4 puukasarmin pohjapiirustukset ja profiilit. 1807-1807 (85)

Lähteet:
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