
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA  

1.1. Maisema-alueen nimi Imatrankoski 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi  

1.3. Kunta Imatra 

1.4. Pinta-ala noin 60 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä, vuosi, arvo] 

YM, 1992, Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 2.5.2014, maastokäynti 4.7.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkoi-Suomen ELY-keskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 

2.1. Maisemamaakunta ja -seutu 
[Mietintö 66/1992] 

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Vaihteleva asumus- ja viljelymaisema 

2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus 
maisemamaakunnan ja -seudun 
tyypillisistä piirteistä] 

Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pääasiassa alavaa, mutta pienpiirteisyydessään hyvin 
vaihtelevaa. Alue on muinaista merenpohjaa. Maiseman peruselementtejä ovat pohjoista 
etelään suuntautuvat jokilaaksot ja niiden laajat viljavat tasangot sekä näiden välissä olevat 
kumpuilevat metsäiset ja paikoin paljastuneet kallioalueet. Alueella on myös katkeilevia 
etelä-pohjoissuuntaisia harjujaksoja. Järvet ovat pieniä ja niitä on niukasti. Ensimmäisen 
Salpausselän reunamuodostuma on maakunnan keski- ja itäosien pohjoisrajana, jossa sen 
merkitys maisemassa on huomattavin. Alue kuuluu pääasiassa eteläboreaaliseen 
kasvillisuusvyöhykkeeseen, jonka kasvillisuus on rehevää. Metsät ovat usein kuusivaltaisia 
havumetsiä. Soiden osuus on pienempi kuin muualla maassa. Maatalouden pitkä perinne 
näkyy maisemakuvassa. Asutus on vanhastaan keskittynyt kehittyneiden tärkeiden 
liikenneväylien varsille. 
 

 Kaakkoinen viljelyseutu on alavaa, mutta vaihtelevaa mäkisten, karujen kallioalueiden ja 
vaihtelevien viljelyalueiden sekä pienten soiden ja järvien ansiosta. Vaikka alue kuuluu 
eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, on kasvillisuus muuhun Etelä-Suomeen 
verrattuna karua. Asutus on keskittynyt hajanaisten viljelyalueiden tuntumaan ja ryhmittynyt 
peltoja halkovien teiden varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi sekä haja-asutukseksi. 
Pika-asutukseen liittyviä pientiloja on runsaasti. 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET  

3.1. Maa- ja kallioperä Kvartsiporfyyria ja kiilleliusketta ja kiillegneissiä. Kalliota, moreenia ja savi- ja silttikerrostumia 
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Suur-Saimaasta laskeva runsasvetinen ja virtainen Vuoksi 
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Suuren Vuoksen uomassa ollut mahtava koski, Uoman keskellä on metsäinen saari, jonka 
alueella on hiidenkirnuja. 
 

3.4. Kasvillisuustyypit Koskipuistossa sekä luonnon kasvillisuutta että istutettua kulttuurikasvillisuutta 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Koskiuoma kokonaisuudessaan, sekä Koskipuiston hiidenkirnut. 
 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Ei maiseman kannalta merkittävää. 

3.7. Ilmasto Eteläboreaalinen ilmastovyöhyke. 
 

3.8. Maisemarakenne Vuoksen jyrkkärinteinen koskiuoma, joka on valjastettu sähköntuotantoon. Keskustataajama 
kehittynyt ja kasvanut kosken molemmin puolin. 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 

4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Alueella sijaitsee yksi muinaisjäännös (Imatrankoski 1000015112). Nykyään alueella on 
havaittavissa arkeologisia kohteita, kuten kalliohakkauksia, matkailurakenteiden jäänteitä, 
polkujen kivipengerryksiä, luola koskiuoman länsiseinämässä. 



4.2. Maiseman kulttuurihistoria Vuoksi on ollut luonnontilaisena vaikuttava jokiuoma, jossa on ollut useita voimakkaasti 
virtaavia koskia. Imatrankoskelle matkattiin jo 1700- luvun lopulla ja 1800-luvun 
loppupuolella romantiikan ajan innoittamana heräsi voimakas kiinnostus maisemamatkailua 
kohtaan. Koski oli aikoinaan maamme huomattavin luonnonnähtävyys. Euroopan 
kuninkaalliset ja aateliset toimivat esimerkkeinä ja matkustivat seurueineen erämaihin 
tutustumaan villiin luontoon. Imatrankoskesta tuli tuolloin suosittu matkailunähtävyys, jossa 
kävivät mm. Katariina II v. 1772 ja Brasilian keisari Pedro v. 1876. Monet vierailijat ovat 
kaivertaneet nimensä kosken rantojen kallioiden "vieraskirjaan", kuten em. keisari Pedro. 
Imatrankoski valjastettiin 1920 sähköntuotantoon rakentamalla koskeen voimalaitos. 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Matkailu, keskustan kaupan palvelut sekä teollisuus. 
 

4.4. Rakennettu ympäristö Alueen rakennettua ympäristöä edustavat v.1903 rakennettu Valtionhotelli, kosken yli 
rakennettu vanha silta, graniitilla päällystetty säännöstelypato sekä vesivoimalaitos 
patorakennelmineen, jonka ensimmäiset osat ovat v. 1923-28 ja laajennukset 1930- ja 50- 
luvuilta. 
 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Ei ole 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Ei merkittävää 

4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

RKY 2009 
Etelä Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 2. 2008. Etelä-Karjalan liitto. 
Lasse Ojonen: Imatran rakennetun ympäristön kohteet. Imatran kaupunginmuseo, 1994 
 

4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 

Maisemassa sijaitsevia huomattavia rakenteita muodostavat voimalaitoksen rakenteet sekä 
valtionhotelli. 

4.5. Perinnemaisemat  

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Imatrankoskella on vahva matkailuidentiteetti Suomen ensimmäisinä matkailunähtävyyksinä. 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Imatrankoski on säilyttänyt asemansa yhtenä maamme tunnetuimmista nähtävyyksistä. 
Kesäisin järjestettävät koskinäytökset keräävät paikalle paljon matkailijoita. Imatrankosken 
suosiota matkailunähtävyytenä lisää sen helppo saavutettavuus ja muut kaupungin palvelut. 
Koskeen liittyviä palveluita on mm. kosken ylitys vaijeria pitkin koskinäytöksen aikana. 
 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Imatrankoski on säilyttänyt asemansa yhtenä maamme tunnetuimmista nähtävyyksistä. 
Kesäisin järjestettävät koskinäytökset keräävät paikalle paljon matkailijoita. Imatrankosken 
suosiota matkailunähtävyytenä lisää sen helppo saavutettavuus ja muut kaupungin palvelut. 
Koskeen liittyviä palveluita on mm. kosken ylitys vaijeria pitkin koskinäytöksen aikana. 
 

5. MAISEMAKUVA Imatrankosken uoma on jyrkkine rantakallioineen luonnonpiirteiltään vaikuttava ja antaa 
kuivanakin olleessaan käsityksen muinoin vapaana virranneen kosken mahtavuudesta. 
Koskea ympäröivä Koskipuisto ja jugendtyylinen Valtionhotelli tuovat maisemakuvaan esille 
alueen rikkaan kulttuurihistorian. 
 

6. RAJAUS Entinen rajaus. 

7. KUVAILUTEKSTI Imatrankoski on ollut viime vuosisadalta lähtien maamme tunnetuimpia 
maisemanähtävyyksiä, johon liittyy massiivisen kosken rannalla sijaitseva Koskipuisto ja 
vanha Valtionhotelli. 

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys. 
 

8.2. Arviointiteksti Imatrankoski on säilyttänyt arvonsa valtakunnallisesti merkittävänä maisemanähtävyytenä 
ympäröivän taajama-alueen puristuksesta huolimatta. Valtionhotellilla on edelleen 
hierarkkinen asema ja hienostunut tunnelmansa kosken partaalla ja voimalaitoksen 
massiiviset rakennelmat muodostavat myös maisemaan vaikuttavan tuotantomaiseman. 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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