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1 ELINKEINOPOLIITTISET INVESTOINNIT

1.1 Ukonniemi

1.1.1 Ukonniemen uimaranta

Ukonniemessä purettiin sataman vanha jätevesihuollon alipainejärjestelmä ja tilalle samaan
paikkaan  rakennettiin uusi Ukonniemen uimarannan yleisö WC. WC:tä oli alueelle toivottu jo
pitkään ja se oli myös ympäristötoimen vaatimuksena, mikäli uimarantaa halutaan jatkossa käyttää.

1.1.2 Laitureiden liittymät

Lammassaaren sataman kehittämistä jatkettiin yhdessä Newport Imatran kanssa.
Satamaoperaattorille rakennettiin yhdelle asuntolautalle sähkö/vesiliittymät sekä saunalautan
laiturille sähköliittymä.

1.1.3 Padel hallin kuivatus

Vuoden 2021 alussa aloitettiin tennishallin ja ulkokenttien väliin rakentamaan uutta Padel hallia.
Alueella ei ole ole toiminnassa olevaa hulevesiverkostoa joten alueen toimijalle rakennettiin
hulevesien imeytykseen tarvittavat imeytyskaivot.

1.2 Mansikkala

1.2.1 Kaksoisraiteen vaatimat johtosiirrot

Kakasoisraiteen johtasiirtotöitä tehdään yhdessä Väylän kanssa. Tarvittavien johtosiirtojen määrä ja
tarve tarkentuu radan rakentamisen yhteydessä. Vuonna 2021 oli tarkoitus aloittaa Myllypuron
vesijohdon siirtotyöt, mutta työt jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle sillä kaksoisraiteen
rakennustyöt alueella oli kesken.

Kaksoisraiteen töiden osalta tehtiin pieniä muutostöitä joiden laajuus oli huomattavasti ennakoitua
pienempi.

Asemäentiellä aloitettiin marraskuussa vesi ja viemärilinjojen siirtotyöt kun lupa linjan siirtoon tuli
Väylältä. Töiden rakentaminen jatkuu vuoden 2022 helmikuuhun asti.

Asemäentien kohdalla nykyistä ratapenkkaa jouduttiin leventämään minkä takia urakan yhteydessä
vanhat linjat olisivat jääneet ratapenkan alle.  Vuonna 1993 rakennetut vesi,- ja viemärilinjat
kulkevat nykyisen junaradan ali eivätkä vanhat linjat olisi kestäneet lisäkuormitusta saati täyttäneet
nykyisiä määräyksiä mitä junaradan läheisyydessä olevilta linjoilta vaaditaan.
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Urakassa junaradan ali porattiin kaksi teräsputkea joiden sisään asennettiin uudet vesi ja
viemärilinjat. Samalla urakan yhteydessä korjattiin rata-alueen läheisyydessä olevia linjoja.
Urakassa uusittiin viemäri-, ja vesijohtolinjaa noin 140 metriä.

Lisäksi urakkaan korjattiin alueen kuivatusojia noin 140 metriä.

Hanke kilpailutettiin vesihuollon erityishankinta lokakuussa, tarjouspyynnöt lähetettiin kuudelle
tarjoajalle ja tarjouksia saatiin kaksi kappaletta. Halvimman tarjouksen jätti Koneurakointi Ovaska
Oy, hankkeen arvo on noin 0,25 milj. €

1.3 Imatrankoski
Imatrankoskella jatkettiin edellisinä vuosina aloitettua keskustan kehittämistä. Vuonna 2021
korjattiin Koskipuiston leikkipaikka sekä parannettiin koskipuiston valaistusta ja korjattiin nykyisiä
kävelyreittejä.

1.4 MIONI ja Pelkola

Mioni puiston osalta viimeisteltiin vuonna 2020 aloitetun kadun rakentaminen. Vuonna 2020
rakennettiin noin 100 metriä uutta tietä joka päällystettiin vuoden 2021 aikana. Alueelle ei tehty
muista toimenpiteitä.

Pelkolan alueen kehittämisen osalta aloitettiin alueen konseptisuunnittelu joka mahdollistaa
alueen jatkokehittämisen. Suunnittelutyön toteutti Sweco Oy.

2 PERUSINVESTOINNIT

Vuonna 2021 saneerauksen painopiste kohdistui katusaneerauksiin ja valaistuksen saneeraukseen.

Vuonna 2021 aluesaneerauksen painopisteenä oli Virasojan aluesaneeraus sekä Karhukallion ja

Vintterin alue.

2.1 Uudisrakennuskohteet

Imatrankosken uusi koulurakennus otettiin käyttöön vuonna 2021. Koulun pääurakoitsija luovutti

rakennusalueen tilaajan käyttöön heinäkuun aikana. Kosken koulun ympäristön muutostyöt

Sulkukujalla aloitettiin heinäkuun lopuussa ja urakassa rakennettiin uusi tie Sulkukujan ja

Vuoksenniskantien välille, sekä rakennettiin kevyenliikenteenväylä uuden koulun ja Kanavakadun

välille.

Kanavakadun loppupään katua ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti, sillä väliaikaiset moduulit ovat

kadun päällä, katu voidaan viimeistellä kun moduulikoulu (banaanikoulu) puretaan.
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Kadunrakennuksen urakassa myös poistettiin vanhan koulun teknisen tilan vesi/viemärijohdon

liittymät sekä uusittiin hulevesiverkostoa. Vanha verkosto oli vuodelta 1984 eikä sen kapasiteetti

ollut enään riittävä, sillä alueen vesimäärät verkostoon ovat kasvaneet huomattavasti uuden

koulun ja laajentuneiden piha-alueiden takia.

Uutta hulevesiverkostoa rakennettiin noin 80 metriä ja katusaneerausta noin 410 metriä.

Vuonna 2022 alueella rakennetaan Sulkukujan viereen tulevan kevyenliikeenteenväylän alle uusi

huleveden purkulinja Fortumin pumppaamolle. Linjan rakentamiselle haettiin lupaa toukokuussa ja

lupa junaradan alittamiselle saatiin joulukuun lopussa minkä takia työtä ei voitu toteuttaa vuonna

2021. Vuonna 2022 saadaan valmiiksi Koskenkoulun ympäristön parannustyöt.

Vuonna 2021 viimeisteltiin myös Ruokokerttusenkatu kun alueen kaksi tonttia oli myyty ja

rakentaminen oli tarkoitus aloittaa kesän aikana. Uutta katua Ruokokerttusenkadulle rakennettiin

noin 100 metriä.

2.2 Vesihuollon erilliskohteet

2.2.1  Viemäriverkoston sujutukset

Vuonna 2021 sujutuksien painopiste oli pääasiassa läntisessä runkoviemärissä joka laskee
Päivärinteen jätevesipumppaamolle ja josta jätevesi pumpataan jäteveden puhdistamolle. Läntinen
runkoviemäri on rakennettu 1960-luvun lopussa ja vuonna 2021 betonisen runkoviemärin sisään
pätkäsujutettiin uusi muoviputki. Sujutusurakassa uusittiin myös pieneltä osin läntiseen
runkoviemäriin liittyviä sivuhaaroja.

Tämän lisäksi sujutuksia tehtiin myös paljon Linnansuon alueella jossa jätevesilinja liittyy
Linnansuon jätevesipumppaamoon.

Viemäriverkoston sujutuksilla saadaan korjattua vanhoja ja vuotavia viemäreitä ja pienennettyä
viemäriin kulkeutuvia hulevesiä jotka kuormittavat pumppaamoja ja puhdistamoa.

Vuonna 2021 Imatralla sujutettiin yhteensä noin  4,6 km viemäriverkostoa ja saneerattiin 78 kpl
kaivoja.

Läntisen runkoviemärin osuus sujutuksista oli noin 1,6 km.

300B/250 HD VipLiner 2 149 m

225B/200 HD VipLiner 229 m

400B/355 HD VipLiner 116 m
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500B/450 HD VipLiner 626 m

600B/560 HD VipLiner 1 263 m

PV 250vr/200 Profuse PN10

ruskea sujutus 204 m

400mm Kaivo hatulla <280 46 kpl

400/315 kaivo teleskoopilla 29 kpl

800 Suodatinkaivo 3 kpl

Sujutustöiden pääurakoitsija toimi Uponor Infra Oy joka voitti vuonna 2021 kilpailutetun
sujutustöiden puitesopimus kilpailun ja toisena sopimuskumppanina on Mikonsju Oy.

2.2.2 Rönkäntien ja Karjalantien alitukset

Rönkäntiellä sekä Karjalantiellä tehtiin vesi ja jätevesihuoltoon liittyviä huoltotöitä. Rönkäntiellä
junaradan ali menevä vesijohto on ollut poissa käytössä vuodon takia. Rönkäntien urakassa
junaradan ali vasaraporattiin uusi vesijohto ja vanha vuotava vesijohto poistettiin käytöstä.

Karjalantien ali kulkevat vesi ja viemärijohdot ovat kulkeneet Karjalantie alimenevän
kivirakenteisen  hulevesilinjan sisällä. Urakassa oli tarkoitus poistaa viemäri ja vesijohto
hulevesilinjan sisältä, mutta pohjaolosuhteet eivät mahdollistaneet toteuttaa hanketta
suunnitellusti ja jätevesiviemäri jouduttiin jättämään hulevesilinjan sisään. Ongelmana oli, että
jätevesilinja olisi tarvinnut kaatojen takia tarkemman porauksen, mutta pohjaolosuhteet eivät
kuitenkaan mahdollistaneet niin tarkkaa porausta. Urakassa kuitenkin korjattiin viemäriverkostoa
urakka-alueella muilta osin yhdessä vesijohdon kanssa.

Vesijohto saatiin porattua Karjalantien ali suunnitellusti ja näin ollen saatiin myös poistettua
vesijohdon riskirakenne.

Aikaisempi ratkaisu missä kaikki linjat ovat yhdessä nipussa avonaisessa “putkessa” oli vesihuollon
kannalta riskitekijä missä pahimmassa tapauksessa vesijohtoverkostoon olisi voinut päättyä
epäpuhtauksia aiheuttaen vesijohtoverkoston pilaantumisen.

Karjalantien alitus päätettiin toteuttaa vasaraporaamalla, sillä kaivamalla Karjalantie olisi ollut
poissa käytöstä noin kaksi kuukautta ja se olisi aiheuttanut logistisia ongelmia tehtaalle.

Urakassa uusittiin noin 150 m vesijohtoa ja viemärilinjaa 100 m.

Tarjouspyynnöt urakasta lähetettiin yhteensä seitsemälle (7) urakoitsijalle. Urakkaan saatiin
yhteensä kolme (3) kpl tarjouksia ja halvimman tarjouksen antoi GRK Infra Oy. Hankkeen
urakkahinta oli noin 250 000 €.
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2.2.3 Jätevesipumppaamo

Imatran vesi toteuttaa yhden jätevesipumppaamon saneerauksen vuodessa. Vuonna 2021
saneeraus vuorossa oli Linnansuon jätevesipumppaamon saneeraus. Urakka toteutettiin
ST-urakkana ja urakka sisälsi pumppaamon koneiston, pumppujen, putkiston, venttiilien ja
pumppaamokaivon saneerauksen. Lisäksi urakassa uusittiin pumppaamosta lähtevä painelinja
sujuttamalla vanhan putken sisään uusi putki sekä uusittiin  pumppukaivon päälle tuleva
sähkökeskus ja poistoilmasuodatin.

Tarjouspyynnöt hankkeesta lähetettiin kolmelle tarjoajalle, jonka voitti Grundfors Oy. Hankeen arvo
oli noin 65.000 €

Urakoitsija tulee vielä viimeistelemään pumppaamon ympäristön 2022 keväällä.

2.3 Aluesaneeraus

Aluesaneerauksen suunnittelutyöt aloitettiin vuoden 2021 alussa. Suunnittelun kilpailutus oli
jaettu kahteen osaan katu ja vesihuolto. Katurakennuksen suunnittelun voitti A-insinöörit Oy ja
vesihuollon suunnittelun voitti Ramboll Finland Oy.

Ensimmäisenä suunnittelukohteena oli Karhukallion aluesaneerauksen suunnittelu jonka jälkeen
suunnittelua jatkettiin Linnansuontiellä ja viimeisenä valmistui Vintterin aluesaneeraus.

2.3.1 Virasoja

Virasojan aluesaneeraus aloitettiin vuonna 2017 ja jatkettiin vuonna 2018. Vuonna 2019
saneerausta tehtiin vain pienessä määrin ja vuonna 2020 saneerausta ei tehty ollenkaan. Vuonna
2021 Virasojan aluesaneerausta jatkettiin seuraavien katujen kunnallistekniikan ja katurakenteiden
uusimisella, Kiskotie, Junamiehenkatu välillä Kiskotie-Lämmittäjänkatu, Lämmittäjänkatu,
Veturinkuja, Vaihdemiehenkatu sekä Resiinakuja.

Virasojalla Ratavartijankatu toimii ns. hulevesien osalta vedenjakajana jossa Ratavartijankatu ja sen
eteläpuolella olevat  hulevedet kulkeutuvat Lähettäjänkadulle rakennettuun hulevesilinjaan ja siitä
altaiden kautta Unterniskalle. Ratavartijankadun pohjoispuolella olevien katujen hulevedet
kulkevat junaradan ali Sienimäen suuntaan Fortumin pumppaamolle josta vedet pumpataan
Vuokseen. Vuonna 2021 ennen alueen katujen saneerausta rakennettiin ja parannettiin
pohjoispuolen hulevesiojia jotka purkautuvat junaradan ali.

Kiskotien alle rakennettiin hulevesien päärunkolinja jota pitkin Virasojan pohjoispään hulevedet
purkautuvat ja samassa linjassa kulkee myös Vuoksenniskan hulevesiä.
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Runkolinja tulee kulkemaan  aina Junamiehenkatua pitkin Ratavallinkaarelle saakka. Saneerauksen
valmistuttua nykyisin kiinteistöjen välissä kulkevat hulevedet saadaan pois, vesi kulkee hallitusti
eikä kuormita kiinteistöjen pihoja, jotka ovat olleet keväisin ja sateisina päivinä ns. “veden alla”.

Virasojan saneeraus lukuina:
● Purkuojien perkausta ja kaivuuta noin 250 m
● Hulevesiverkoston rakentamista noin 800 m
● Viemäriverkostoa noin 600 m
● Vesijohtoverkostoa noin 600 m
● Katusaneerausta 1,1 km

Katusaneerauksen urakoitsijana toimi KIPA.

2.3.2 Karhukallio

Karhukallion suunnitelma-asiakirjat valmistuivat huhtikuun loppussa 2021 ja aluesaneeraus
kilpailutettiin toukokuussa 2021.

Urakkatarjoukset saatiin kesäkuun alussa ja urakkaan saatiin yhteensä neljä (4) kpl tarjouksia.
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi paikallinen maanrakennusliike Koneurakointi
Ovaska Oy. Urakkatarjouksen hinta oli noin 690.000 € (alv.0%). Urakkatarjous käsitti seuraavat
kadut: Pitsiinkorventie, Myyränkuja, Majavankatu ja Hiirenkuja.

Aluesaneerauksen urakka aloitettiin heinäkuussa Majavankadun ja Hiirenkujan saneerauksella,
jotka saatiin valmiiksi vuoden 2021 joulukuussa. Urakka jatkuu vuonna 2022 Pitsiinkorventien ja
Myyränkujan saneerauksella.

Saneerauksessa uusittiin myös vanhaa hulevesiverkostoa sujuttamalla vanhan putken sisään uusi
hulevesiputki. Alkuperäinen putki oli vuodelta 1952.

Karhukallion saneeraus lukuina:
● Hulevesiverkoston sujutukset noin 500 m
● Vesi- ja viemäriverkoston saneerausta noin 500 m
● Katusaneerausta noin 450 m

2.3.3 Vintteri

Vintterin suunnittelu alkoi kesäkuussa kun Linnansuontien suunnitelmat oli valmistuneet. Vintterin
suunnitelmat valmistuivat elokuun loppupuolella ja työt alueella aloitettiin syyskuun lopussa.

Työt aloitettiin alueen hulevesien purkuojien korjauksilla sekä viemärin runkolinjan saneerauksella,
sillä ennen kuin aluesaneerausta voidaan aloittaa tulee alueen purkupäät tehdä valmiiksi ja korjata.
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Urakassa korjattiin myös K-raudan sillan alla olevaa hulevesilinjaa joka tulvii aina keväisin
aiheuttaen ongelmia.

Vintteri lukuina:
● Hulevesiojien perkausta ja kaivamista noin 900 m
● Jätevesiverkoston saneerausta 240 m

Vintterin alusaneerauksen urakoitsija toimi KIPA.

2.4 Yhdistelmäsaneeraus

Yhdistelmäsaneerauskohteina vuonna 2021 oli Linnansuontie ja Sotkulampi. Linnansuontien
suunnitelmat valmistuivat kesäkuussa ja työt Linnansuontiellä aloitettiin heinäkuussa. Suunnittelun
edetessä suunnittelu aluetta jouduttiin kasvattamaan Savikannantielle, sillä alueen hulevesien
hallinnan kannalta pelkästään Linnansuontien suunnittelu ei riittänyt.

Myös urakka-alue kasvoi Savikannantielle jonka reunaan jouduttiin rakentamaan uusi huleveslinja
mitä pitkin alueen sadevedet saadaan ohjattua avo-ojiin ja pois kiinteistöjen välistä.

Linnansuontien yhdistelmäsaneerausta jatketaan vuonna 2022 ja jonka jälkeen vesi- ja viemärilinjat
saadaan kunnostettua väliltä Savikannantie-Pietarintie. Vesi- ja viemärilinjat ovat vuodelta 1961 ja
ovat huonossa kunnossa, varsinkin vesijohdossa on ollut useita vuotoja vuosien ajan.

Linnansuontien saneerauksen urakoitsija toimi KIPA.

Linnansuontie lukuina:
● Vesi ja viemärilinjojen saneerausta noin 150 m
● Uutta hulevesilinjaa rakennettiin noin 150 m
● Katusaneerausta noin 170 m

Sotkulammentien osalta korjauksia tehtiin viemärin sujutuksilla, Sotkulammella sujutuksia tehtiin
noin 300 metriä.

2.5 Asfaltointi

Vuoden 2021 aikana Imatran kaupungin katuja asfaltoitiin noin  83 000 m2 ja sirotepintauksia
tehtiin noin 15 400 m2

● Urapaikkauksia tehtiin n.30 000 m2, suoraksi tieksi muutettuna tämä tarkoittaa sitä, että
yhden kaistan leveydeltä uraa paikattiin 7,5 km

● Vuoden 2020 saneerattuja katuja päällystettiin n. 4900 m2. Suoraksi 4 m  leveäksi kaduksi
muutettuna tämä tarkoittaa 1,2 km uutta pintaa

● Asuntokatuja päällystettiin 36 000 m2, suurimpana kokonaisuutena Lakasen-Metsäpellon
alue. Suoraksi 4 m leveäksi tieksi tämä tarkoittaa 9,0 km uutta pintaa.
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● Pyöräteitä päällystettiin 2900 m2. Suoraksi 3 m leveäksi pyörätieksi muutettuna tämä
tarkoittaa 0,97 km uutta pintaa

● Sirotepintauksia tehtiin yhteensä 15 400 m2 Jakolan, Linnansuon ja Mehiläismäen alueella.
Suoraksi 4 m  leveäksi kaduksi muutettuna tämä tarkoittaa noin 3,8 km uutta pintaa

● Lisäksi halkeamapaikkauksia tehtiin valuasfaltilla noin 58 tn edestä.

HUOM! Laskelmissa ei ole mukana Investointikohteita jotka on eritelty omanaan.

2.6 Hulevesipumppaamo

Vuonna 2021 kilpailutettiin yhdessä Linnansuontien jätevesipumppaamon yhteydessä myös
Teräskujan alikulkutunnelin hulevesipumppaamo.  Hulevesipumppaamossa on ollut useita
ongelmia ja vaatinut Imatran vedeltä paljon huoltotoimenpiteitä. Vuoden 2021 alussa
hulevesipumppaamon purkuputki hajosi ennen urakan kilpailutusta ja se uusittiin KIPA:n toimesta
talven aikana.

Itse pumppaamoon urakka kilpailutettiin ST-urakkana ja urakka sisälsi pumppaamon koneiston,
pumppujen, putkiston, venttiilien ja pumppaamokaivon saneerauksen.

Tarjouspyynnöt hankkeesta lähetettiin kolmelle tarjoajalle, jonka voitti Grundfors Oy. Hankeen arvo
oli noin 40.000 €

2.7 Katuvalaistus

Vuonna 2021 katuvaloverkostoa on saneerattu suurimmalta osin Huhtasen alueella ja saneeraus
toteutettiin yhdessä ISSS:n kanssa. Saneerauksessa kaivettiin maahan uudet katuvalokaapelit,
anturat ja asennettiin uudet valaisinpylväät ja LED-valaisimet. Urakassa myös purettiin vanhat
kaapelit ja valaisimet.

Tämän lisäksi päätettiin, että vuonna 2020 ISSS:n saneeraamille alueille (Savikanta-Teppanala,
Kymälahti, Lakasenpelto) joissa kaupunki ei ole ollut mukana ei lähdetä kaivamaan katuvaloverkkoa
maahan omana työnä, vaan alueelle tehtiin perusparannus jolla haettiin alueelle 20 vuoden
käyttöikää. Toimenpide sisälsi lahonneiden pylväiden, kaapeleiden ja valaisimien kunnostustöitä.

Huhtasen ja vuoden 2020 kohteiden katuvaloverkoston korjaustyöt kilpailutettiin syyskuussa ja
urakkaan saatiin kaksi tarjousta. Halvimman tarjouksen antoi Etec Automation Oy.

Vuonna 2021 kilpailutettiin myös kaupungin katuvaloverkon ylläpito lokakuussa ja tarjoukset
saatiin marraskuussa, ylläpidosta saatiin kolme tarjousta ja halvimman tarjouksen antoi paikallinen
yritys Etec Automation Oy. Ylläpidon sopimuksen pituus on 1+1 vuotta ja sopimus alkaa 2022
tammikuussa.
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Vuonna 2021 oli tarkoitus ylläpitourakoitsijan kanssa vaihtaa kaupungin pääväylille uudet
LED-valaisimet, mutta pandemian aiheuttaman komponenttipulan takia valaisimia ei saatu
toimitettua vuoden 2021 aikana vaan valaisimien asennus tehdään vuonna 2022, kun valaisimet
saapuvat. Valaisimia on tilattu 1300 kpl ja valaisimen vaihdolla saadaan sähkönkulutusta tiputettua
ja myös sähköliittymien kokoja pienennettyä, joka tulee pudottamaan ylläpidon sähkömaksuja.
Investoinnin takaisinmaksuaika on noin kuusi-kahdeksan vuotta, riippuen miten sähkön hinta
kehittyy. Mikäli hinta nousee huomattavasti tulevaisuudessa on takaisinmaksuaika lyhyempi.

Valaistuksen saneeraus sisälsi seuraavat työt
Huhtanen

● Ilmajohdon purkua 1,7 km
● Uusien kaapeleiden kaivaminen maahan 1,9 km
● Uusia valaisinpylväitä ja LED valaisimia 90 kpl

Kuntotarkastuksen korjaustyöt 2021
Savikanta-Teppanala, Kymälahti, Mehiläismäki ja Metsäpelto

● Lahonneiden pylväiden vaihto 205 kpl
● Oksimisia noin 200 valaisimen edessä.
● Valaisimien varsien uusiminen 132 kpl

Uudet Led-valaisimet
● 1300 kpl valaisimien asentaminen Imatran kaupungin pääväylille vuonna 2022 kun

valaisimet saadaan. Asennukset Tainiokosken, Vuoksenniskan, Ensontien ja Karjalantielle.
Valaisimien asennus tehdään samassa yhteydessä ylläpidon huoltokierroksen kanssa.
Valaisimista saatavat energiansäästöt tulevat näkymään vuoden 2023 sähkön
käyttömaksuissa.

Lisäksi vuonna 2021 tehtiin pienempiä valaistuskorjauksia ja hankintoja ympäri kaupunkia.
Etäohjausta parannettiin ja Heikinkadulla aloitettiin uuden valaistuksen rakentaminen yms.

2.8 Puistot, viheralueet ja leikkikentät

Vuonna 2021 toteutettiin Ukonniemeen pitkään toivottu koirapuisto. Koirapuiston laajuus oli
yhteensä 3460 m2 joista isoille koirille aidattua tilaa on 2075 m2 ja pienille koirille 1385 m2.

Leikkipaikoista peruskorjattiin Uhrikummun leikkipaikka.

Mellonlahden vedenlaadun parantamiseen liittyvä hanke on suunniteltu tehtävän jo vuonna 2012,
mutta hanke keskeytettiin rahoituksen takia.. Vuonna 2021 investointiohjelmassa hankeelle oli
varattu rahoitusta 360 000 € josta ELY:n osuus oli puolet eli 180 000 €.

Mellonlahden vedenlaadun parantamisen urakka laitettiin kilpailutukseen toukokuun lopussa.
Urakkaan saatiin yksi tarjous kesäkuun lopussa  ja tarjouksen suuruus oli 653 000 €. Hankkeen
kilpailutus keskeytettiin liian suuren urakkahinnan takia.
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Hanke päätettiin toteuttaa projektinjohtourakkana, jossa projektijohtajana toimi Mitra Imatran
Rakennuttaja. Hanke pilkottiin pienempiin osiin ja tarjoukset töistä kysyttiin paikallisilta toimijoilta
ja puitesopimus urakoitsijoilta. Pienkilpailutus toteutettiin heinäkuussa ja hanke käynnistettiin
elokuussa. Pienkilpailutuksen jälkeen hankkeen kustannusarvioksi tuli 330 000 €, mutta hankkeen
aikana jouduttiin suunnitelmiin tekemään muutoksia ja muuttamaan laajuutta, sillä olosuhteet
eivät mahdollistaneet toteuttaa hanketta täysin suunnitellusti.

Hankkeen lopullinen kustannus on noin 430.000 € ja urakkaa jatketaan vuonna 2022
viimeistelytöitä ja alueen parantamisella.  Urakassa upotettiin Mellonlahden pohjaan kaksi
purkuputkea ja Vuoksen puolelle rakennettiin pumppaamo josta puhdasta vettä pumpataan 200 l/s
Mellonlahteen ja vanha vesi poistuu purkuputkia pitkin vuokseen. Tulevaisuudessa Mellonlahden
vedenlaatu paranee ja lahti voidaan ottaa paremmin virkistyskäyttöön.

Pandemian takia pumppu ja pumpaamon sähkölaitteiden, komponenttien yms. toimitus viivästyi ja
pumppua ei saatu asennettua vuoden 2021 aikana.  Pumppua ja sähkölaitteita joudutaan
odottamaan helmikuulle 2022 asti. Pumppaamo saadaan käyttöön vuoden 2022 alkupuolella.

2.9 Liikenteen sujuvoittaminen, liikenneturvallisuus

Liikenteen sujuvoittamisen toimenpiteinä vuonna 2021 oli Paperharjuntien, Korvenkannantien,
Vuoksentien, Linnankoskentien ja Kohokankaantien bussipysäkkien rakentaminen, sekä vuonna
2021 hankittiin 10 kpl uusia bussikatoksia. Bussikatokset asennetaan vuoden 2022 keväällä.
Katokset ovat samoja lasisia katoksia mitä kaupunkiin on hankittu useamman vuoden aikana.

Suurimpana liikenneturvallisuutta parantavana rakennuskohteena oli Asemäentien
kevyenliikenteenväylän rakentaminen välillä Joutsenonkatu-Karhumäenkatu, jossa Asemäentien
viereen rakennettiin uutta kevyenliikenteenväylää 980 m.

Asemäentien KLV laitettiin kilpailutukseen lokakuussa ja tarjoukset saatiin marraskuussa. Urakkaan
saatiin yhdeksän (9) kpl tarjouksia. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoin
Veljekset Ovaska Ky Lappeenrannasta. Urakkasumma oli suuruudeltaan 203.360 €.

Asemäentien klv valmistui joulukuun loppuun mennessä ja vuonna 2022 pyörätie viimeistellään,
valaistuksen, nurmetuksen ja asfaltoinnin osalta.

3 ALUEIDEN KUNNOSSAPITO

Vuonna 2021 yksikkömääräisiä töitä tehtiin seuraavasti:
● Sorapintaisille teille ajettiin soraa 1531 [t]
● Liikennemerkkejä vaihdettiin 69 [kpl]
● Uusia liikkennemerkkejä asennettiin 17  [kpl]
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● Avo-ojia perattiin 830 [m]
● Asfalttipaikkauksia kylmämassalla 202  [t]
● Hiekoitushiekkaa levitettiin 573  [t]
● Hiekoitussepeliä 62  [t]
● Talvisuolaa/hiekoitushiekkaa 5  [t]
● Palteenpoistoa 5000 [km]
● Pölyntorjuntaan käytettiin suolavettä 22  [t]
● Sadevesikaivoja tyhjennettiin ja huollettiin noin 1037 [kpl]

Talvikunnossapito on ylläpidon osalta haastavinta aikaa ja jokainen vuosi on erilainen. Vuosien
lumimäärät, kelien vaihtelut yms. vaikuttavat talvikunnossapidon kustannuksiin. Vuonna
2020-2021 talvikunnossapito oli vähälumisuuden ja lämpimien säiden takia helpompaa, mutta
olosuhteet olivat kuluttavia katujen päällysteille ja rakenteille. Esimerkiksi katujen urautuminen oli
voimakasta ja päällystevaurioita oli runsaasti.

Vuoden 2021 aikana kilpailutettiin Imatran kaupungin kaikkien siltojen yleistarkastukset. Tehtävään
valittiin AFRY Finland Oy. Imatran kaupungin omistamia siltoja ja alikulkuja on yhteensä 50 kpl.
Tarkastuksen perusteella laaditun siltakohtaisen kunto- ja kustannusarvioiden mukaan tuleville
vuosien kustannusarviot yhteensä ovat:

● ylläpitokorjaukset noin 440.000,000 € alv 0%
● peruskorjaukset noin 850.000,00 € alv 0%

Imatrankoskentien koskiuoman ylittävälle sillalle tehtiin lisäksi erikoistarkastus Swego Oy:n
toimesta. Erikoistarkastuksesta on laadittu erillinen tarkempi tutkimusraportti Imatran Kaupungille.

Vuoden aikana on ojia ja hulevesiverkkoa kunnostettu eri puolella kaupunkia. Ojien perkausta on
tehty esimerkiksi Korvenkannan, Meltolan, Mustalammen alueella sekä  Rämeharjunkadulla ja
Viraskorventiellä.
Hulevesiverkkoa ja rumpuja on kunnostettu esimerkiksi Rouskun-, Eristäjän-, Rakennusmestarin-
sekä Honkapirtinkadulla.
Palteenpoistoa on tehty Kurkvuoren ja Raution alueella, Karjalantiellä, Korvenkannatiellä, Meltolan
alueella ja Viipurintiellä.

Ylläpidon tehtäviin kuuluvat myös liikenne- ja katuvalojen kunnossapito. Vuonna 2020 kaupungissa
on tehty lamppujen huoltokierroksia, jotka koskevat koko kaupunkia.
Verkostossa oli vuoden 2020 aikana paljon vikoja ja palaneita lamppuja. Salamat rikkoivat
elokuussa useita LED-valaisimia ja vaurioittivat katuvalokeskuksia ja kaapeleita. Verkoston
korjausvelka näkyy huoltotarpeen lisääntymisenä. Katuvalokeskuksia jouduttiin uusimaan viisi
kappaletta sähköyhtiön aluesaneerausten yhteydessä. Yksi katuvalokeskus jouduttiin uusimaan
liikennevahingon takia Lammassaaressa.

Liikennevalot kaupungin alueella ovat ikääntyneitä ja vikojen taajuus on nousussa. Vuoden aikana
poistui katuvaloja käytöstä Tainionkoskentien ja Koulukadun risteyksestä.

Liikennevahinkoja on vuosittain keskimäärin 40-50 kpl. Vahingot kohdistuvat ensisijaisesti
liikennemerkkeihin ja toinen merkittävä ryhmä, varsinkin kustannuksiltaan, ovat katu- ja
liikennevalopylväisiin kohdistuneet vahingot.
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Noin 40 % tapauksista selviää ja kustannukset voidaan periä vahingon aiheuttajalta tai korvauksen
maksaa vakuutusyhtiö.

Vuoden 2021 aikana on ollut paljon ilkivaltaa eri puolilla kaupunkia. On rikottu ja sotkettu eri
tavoin  liikennemerkkejä, valaistuspisteitä, puistokalusteita, pysäkkejä ja leikkipaikkojen välineistöä.
Tainionkoskentieltä jouduttiin siirtämään kaksi uutta pysäkkiä ja uudelleen sijoitettu ne toisaalle
toistuvan pysäkin lasien rikkomisen takia.

4 ELVO-raha

Vuonna 2021 investointien lisäksi käytössä oli myös ELVO-rahaa joilla toteutettiin Imatrankosken
keskustan ja Koskipuiston parannustöitä. Suurimpana turvallisuutta ja elinvoimaa parantavana
työnä oli Koskipuiston kaiteiden rakentaminen Impialtaan puoleiselle reunalle välillä
voimalaitos-Imatrankoskentie. Urakassa vanhat kaiteet purettiin ja rakennettiin uudet määräykset
täyttävät kaiteet.

5 HYPA

Vuonna 2021 viimeisteltiin vuonna 2020 aloitettu  Linnalan lähiliikunta-alueen perusparannus.
Alueen ympäristöä siistittiin, rakennettiin ulkokuntosali ja suoritettiin ratamaalaukset.

Toisena kohtenaa vuonna 2021 oli Imatrankosken urheilukentän perusparannaus. Urakassa vanhan
urheilukentän huonot massat vaihdettiin,  parannettiin kuivatusta rakentamalla uudet salaojat ja
kuivatukset sekä kenttä päällystettiin hiekkatekonurmella.

Kentälle tehtiin myös muita suorituspaikkoja, kentän reunoille rakennettiin 100 m pitkä
juoksusuora, korkeus/pituushyppypaikka, pieni peliareena, koripallon heittopaikat sekä salibandy
kaukalo. Lisäksi kentän valaistus uusittiin kokonaisuudessaan.

Valaistuksessa ja kentän sähköistyksessä huomioitiin myös Imatran RR-ajot, jossa kenttä toimii
varikkoalueena. Alueelle rakennettiin vesi ja sähköpisteet jotka voidaan ottaa käyttöön
tapahtuma-aikana ja näin ollen tapahtumaan ei tarvitse vuokrata ja rakentaa erillisiä sähköpisteitä.

Haasteena kentän rakentamisessa oli se, että urheilukenttä sijaitsee Fortuminen savipadon päällä
mitä piti varoa koko rakentamisen ajan. Alueen kaivuutöitä tehtiin Fortumin valvonnan alla siltä
osin kun se katsottiin tarpeelliseksi.

Kentän pohjarakennustyöt kilpailutettiin pienhankintana paikallisten urakoitsijoiden kesken
huhtikuussa ja tarjoukset saatiin toukokuussa,  tarjouksia pohjarakentamiseen saatiin kaksi (2)
kappaletta. Urakkakilpailutuksen voitti Maansiirtoliike Ikävalko Oy. Kentän valaistuksen rakensi
paikallinen sähköurakoitsija Etec Automation Oy.
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Kentän pintarakenteet kilpailutettiin julkisesti toukokuussa ja pintarakenteisiin saatiin yksi tarjous
Saltex Oy. Kyseinen urakoitsija on voittanut ja rakentanut kaikki Imatran kaupungin ulkoliikunta ja
urheilupaikkojen rakentamisen pinnat vuosien 2017-2021 välisenä aikana.

Imatrankosken urheilukentän kokonaiskustannukset olivat noin 850.000 €, johon kaupunki oli
saanut avustusta AVI:lta 190.000 €.

Urheilukenttä valmistui marraskuun alussa ja vuonna 2022 tehdään vielä pieniä viimeistelyjä esim.
juoksuratojen rajaviivojen maalaukset.

Vuonna 2021 uusittiin myös kentän huoltorakennus joka otettiin käyttöön vuoden 2022 alussa,
hanke toteutettiin Toimitila Oy:n nimissä. Rakennuksen laajuus on noin 200 kem2 ja rakennus
sisältää puku/pesuhuone-, varasto- ja henkilökunta tiloja.

Imatrankosken kenttä lukuina:

● Salaojia 1,5 km
● Muut hulevesiputket noin 0,5 km
● Hiekkatekonurmi (pesäpallo) 8000 m2
● Juoksusuora, pituushyppy/korkeushyppy paikan pinnoitetta Novotan 1100 m2
● 1 peliareena 25x13
● Katusählykenttä
● Katukoriskenttä
● Ulkokuntosali ( 5 laitetta)
● Verkkoaitaa n.390 m
● Tekonurmea ympäristössä n.2000 m2


