
K
oronan jälkeen alkaa arki ja vanhat ongelmat 
nostavat päätään. Koulujen sisäilmaongelmat 
eivät ole poistuneet, jos niitä on jo aiemmin ollut.

Imatralla tilanne on toinen. Kaupunki on päät-
tänyt laittaa kaiken kerralla kuntoon.

Imatran kaupunki linjasi jo vuonna 2016, että yhdeksän 
pienemmän koulun sijaan kaikki opetus siirtyy kolmeen 
koulukeskukseen ja niihin investoidaan yhteensä lähes 
80 miljoonaa euroa. Nyt ensimmäinen koulukeskus on 
jo valmis, toinen avaa ovensa elokuussa ja kolmas on 
noussut harjakorkeuteen.

Puuta ja 
aurinko
voimaa
Uudet koulukes-
kukset on raken-
nettu niin, että 
lasten koulumat-
kat eivät mistään 
päin kaupunkia 
ole pitkiä. Lisäksi 
kaupunki tarjoaa 
koulukuljetukset 
kaikille pienille 
oppilaille yli kol-
men kilometrin 
päähän.

Kaikissa uusissa oppimiskeskuksissa hyödynnetään 
huipputeknologiaa. Esimerkiksi yhden keskuksen katolle 
tulee oma aurinkovoimala.

Tulevana syksynä valmistuva Mansikkalan koulukes-
kus on jokaiselta neliöltään uniikki. 

─- Se tehdään puusta. Moderni puukoulu tulee olemaan 
lajissaan Suomen suurin, opetuspalveluiden päällikkö 
Minna Rovio kertoo.

Saman katon alle sijoittuvat päiväkoti vuorohoitoineen, 
peruskoulu, lukio, neuvola, nuorisotilat ja kaupunkilaisten 
harrastetiloja.

─ - Lapsi voi parhaimmillaan kasvaa samassa ympäris-
tössä pienestä taaperosta aina aikuisuuden kynnykselle 
asti. Tämä tarjoaa aidosti turvallisen kasvupolun, varhais-
kasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen sanoo.

Noin 1400 lapsen ja nuoren oppimiskeskus kuulos-
taa toki suurelta, mutta kyse on enemmänkin kaupungin 
sisällä olevasta puukylästä. 

Ruuhkatonta elämänlaatua
Imatra on keskisuuri kaupunki, joka tarjoaa paljon enem-
män mahdollisuuksia, kuin koon puolesta voisi olettaa.

- Meillä on vielä bonuksena edulliset asumiskustan-
nukset, pyöräilyetäisyyden päässä olevat palvelut, var-
sin hulppeat harrastusmahdollisuudet, Saimaa ja kau-
pungin läpi virtaava Vuoksi, vs. kaupunginjohtaja Kaisa 
Heino toteaa.

Hän viittaa kaupunkilaisten harrastusmahdollisuuksilla 
muun muassa Ukonniemen urheilukeskittymään, josta on 

jo nyt tullut myös 
kansainvälisten 
maajoukkueiden 
le i r i tyspa ikka . 
Ukonniemestä 
löytyykin monil-
le lajeille huippu-
luokan olosuh-
teet harjoitella ja 
kisailla.

Imatra on hyvä 
vaihtoehto asua, 
jos ei rakasta 
ruuhkia tai kal-
liita asumiskus-
tannuksia, mutta 
haluaa elää lähel-
lä luontoa kau-

punkiympäristössä. Kaupunkialueella on juuri käynnisty-
mässä moderni, tulevaisuuden tarpeet huomioon ottava 
valokuituprojekti, joka osaltaan parantaa etätyön mah-
dollisuuksia sekä vastaa yritysten tiedonsiirtotarpeisiin.

Suomen suurin  
puukoulu avaa ovensa  
ensi syksynä Imatralla

Imatran kaupunki on päättänyt laittaa kaikki koulunsa kerralla kuntoon. 
Moderneissa oppimiskeskuksissa hyödynnetään huipputeknologiaa.

Mitä muuta Imatralla on tarjolla?
• Edulliset asumiskustannukset
• Tiloja etätyöskentelyyn
• Kätevät yhteydet, Helsinkiin junalla 2,5 tunnissa
• Hulppeat liikuntamahdollisuudet
• Aktiivinen kulttuuritarjonta
• Yritystiloja ja -tontteja, start up -kampus
• Elämänlaatua; ruuhkatonta kaupunkielämää 

Tutustu ja tule!
Imatra.fi

#kansallisihme
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