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uuhkat, kalleus ja ahtaus. 

Tämä ei päde Imatraan, missä välimatkat 
ovat lyhyitä, asuminen halpaa, yrityksille ja 
etätyöntekijöille tarjotaan tiloja, liikunta- ja 

kulttuurielämä on vilkasta ja kaiken kruunaa Saimaa 
sekä kaupungin halki virtaava Vuoksi. 
Imatra panostaa nyt vahvasti lapsi-
perheisiin. Kaupunki investoi lähes 
80 miljoonaa euroa kolmeen uuteen 
oppimiskeskukseen ja päätti luopua 
yhdeksästä vanhasta koulusta. 

”Nyt meillä on jo kaksi keskusta 
käytössä ja viimeinen valmistuu 
syksyllä 2021 omine aurinkovoima-
loineen. Muutoksen jälkeen kaikilla 
lapsilla on terveet ja tasapuoliset 
tilat”, apulaiskaupunginjohtaja Kaisa 
Heino sanoo.

Lasten koulumatkat eivät mistään 
päin ole pitkiä, ja kaupunki tarjoaa 
kuljetukset pienille oppilaille yli 3 
kilometrin päähän.

Uniikki puukoulukylä
Elokuussa avattu Mansikkalan koulukeskus on Suomen 
suurin puukoulu. Se on enemmän kuin koulu.

Siellä on päiväkoti, peruskoulu, lukio, neuvola, nuo-
risotilat ja kaupunkilaisten harrastetiloja. 

Noin 1 400 nuoren ja 11 000 hyötyneliön kiinteistö 
kuulostaa isolta, mutta kyse on puukylästä. Se koostuu 
useista lohkoista. Koulua on jo nimitetty koulujen Oo-
diksi. Puu, valo ja kodinomaisuus ovat kaiken ydin.

”Panostukset laatuun kannattavat. Viime kesänä 
yllättävän moni perhe otti yhteyttä ja kertoi valmistele-
vansa muuttoa pääkaupunkiseudulta meille. Tämä on 
uusi ilmiö”, opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio 
kertoo.

Kaikki kolme kaupungin oppimiskeskusta erikoistu-
vat eri painopisteisiin, joita ovat luonnontieteet, liikunta, 
musiikki sekä kielet ja kansainvälisyys. Näiden parissa 
voi jatkaa myös toisella asteella urheilu- ja kulttuuri-

akatemian sekä IB-lukion ja Itä-Suomen koulun 
venäjän kielisessä opetuksessa. Peruskoulu ja lukio 
tekevät tiivistä yhteistyötä LUT-yliopiston kanssa Uni-
versoma-junioriyliopiston kautta. 

Puukoulu on iso, mutta se ei tunnu siltä, sillä jokaiselle ikäryhmälle on omat tilat ja ulko-ovet. 

”Viime kesänä yllättävän moni perhe otti yh-
teyttä ja kertoi valmistelevansa muuttoa pää-
kaupunkiseudulta meille. Tämä on uusi ilmiö.” 

Opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio

Tiesitkö tämän Imatrasta?
•  Imatra on Suomen Kansallisihme (kansallisihme.fi).
•  Imatralla on tiloja etätyöskentelyyn ja yrityksille,  

mm. start up –kampus ja rakenteilla oleva Suomen 
ensimmäinen hiilineutraali yrityspuisto

•  Kätevät junayhteydet, mm. Helsinkiin.
•  Ukonniemen urheilukeskuksessa on huippuluokan 

olosuhteet urheilijoille. Alue on myös maajoukkuei-
den suosiossa.

–› Lue lisää: Imatra.fi/mahdollisuus

MAINOSMAINOS

Elämä ahdistaa? 
Muuta.

Imatra on enemmän kaikille. Suomen suurimmassa puukoulussa 
on helppo hengittää. Kaupunki laittoi kerralla kaikki koulut 

kuntoon. Siihen paloi 80 miljoonaa euroa.


