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ENERGINEN IMATRA 2030
Toimeenpano-ohjelma
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VASTUULLINEN KULTTUURI- JA MATKAILUKAUPUNKI

SAIMAA-UKONNIEMI

Kehitämme Imatraa vahvana liikunta- ja urheilumatkailukaupunkina, ja toteutamme uuden urheilutalon 
Ukonniemeen.

Vahvistamme Ukonniemen markkinointia ja alueen kehittämistä yhdessä alueen toimijoiden ja 
Lappeenrannan kanssa.

Toteutamme Imatran uuden uimahallin Imatran kylpylän yhteyteen varmistaen, että uimaharrastus on 
jatkossakin edullista ja saavutettavaa kaikille imatralaisille.

Panostamme Saimaan yhteiseen kansainväliseen matkailumarkkinointiin sekä saavutettavuuteen 
yhdessä muun Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon kanssa.

Kehitämme Imatran satamaa ja parannamme alueen houkuttelevuutta mm. Patotien veneväylällä.

VUOKSI

Kehitämme Vuoksen varren palvelutarjontaa kaavoituksessa.

Rakennamme Vuoksesta Etelä-Suomen vetovoimaisimman kalastusmatkailukohteen.

Viemme määrätietoisesti eteenpäin Erä- ja luontokulttuurimuseota, ja vahvistamme lasten 
luontosuhdetta opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

ELÄVÄ IMATRANKOSKI

Uudistamme Imatrankosken keskustaa ja edistämme kaupallisten palvelujen kehittymistä.

Keskitämme kaupungin palveluja mahdollisuuksien mukaan keskusta-alueelle, mm. 
maahanmuuttopalvelut.

Edistämme Imatrankosken viihde-, kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa sekä tarjoamme monipuolisen ja 
houkuttelevan teatteriohjelmiston.

Pidämme Imatran edelleen maakunnan vilkkaimpana tapahtumakaupunkina ja hyödynnämme 
erityisesti paikallisia taiteilijoita, myös lapsia ja nuoria.
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HYVÄN OLON KARJALAINEN KAUPUNKI

KAIKKI MUKANA

Vahvistamme heikommassa asemassa olevien harrastamista ja kiinnittymistä yhteiskuntaan 
(liikuntaleirit eri ikäisille, laajat nuorten palvelut, Kaiku-kortti, kokonaiskoulupäivämalli, 
opetushallituksen kerhotoiminta).

Edistämme nykyistä aktiivisemmin työperäistä maahanmuuttoa yhdessä muun Etelä-Karjalan kanssa, 
panostamme kaupungin omaan työllisyydenhoitoon yhdessä yrityspalvelujen kanssa.

Ehkäisemme yksinäisyyttä ja syrjäytymistä matalan kynnyksen palveluilla (kulttuuri, liikunta, nuorten 
palvelut) ja sähköisesti.

Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta terveellisistä elämäntavoista elintapaohjauksella, 
liikuntaneuvonnalla ja luennoilla.

MONIPUOLISET ASUMISMAHDOLLISUUDET

Panostamme houkuttelevaan asumiseen ja vahvistamme asumisen monipuolisuutta erillisen 
asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti.

Asemakaavoitamme pysyvään asumiseen Saimaan ranta-alueita Ukonniemestä sekä Patalahti-
Malonsalmi –alueelta sekä Ritikankosken alueelta.

Vahvistamme asukasmarkkinointia ja kannustamme täydennysrakentamiseen.

LAPSIYSTÄVÄLLISYYS

Etenemme määrätietoisesti kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Lisäämme päätöksenteon lapsivaikutusten arviointia.

Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen (Nuorten akatemian Imatra-malli, lastenparlamentin ja 
nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen).

Vahvistamme lapsen mahdollisuutta vaikuttaa oman ryhmän toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 
varhaiskasvatuksessa.
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YHDESSÄ TEKEMISEN KAUPUNKI

TEKEVIEN YHTEISÖJEN TUKENA

Lisäämme osallistuvaa budjetointia ja annamme kaupunkilaisten vaikuttaa palvelujen kehittämiseen.

Uusissa palveluissa etenemme ensisijaisesti yritysten tai kolmannen sektorin kanssa.

Vahvistamme asukasyhdistysten roolia kaupungin elinympäristön viihtyisyyden parantamisessa ja 
parannamme arjen turvallisuutta.

HUIPPUOSAAMISEN IMATRA

Vahvistamme LUT/LAB –yhteistyötä (Universoma-toimintamalli, opiskelijayhteistyö, Imatran ja 
Imatran mahdollisuuksien markkinoiminen opiskelijoille).

Tarjoamme työelämässä oppimisen paikkoja vastuualueilla monipuolisesti.

Parannamme varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatua tiedolla johtaen, observointi toteutetaan 
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa omana toimintana.

Kaupunki on houkutteleva, reilu ja vakaa työnantaja.

YRITTÄJÄMYÖNTEISYYS

Vahvistamme Imatraa metsä- ja metalliteollisuuden, matkailun sekä kaupan keskittymänä. Panostamme 
yrityspalveluissa yritystemme kehittämiseen, jalostusasteen kasvattamiseen sekä myös uusien yritysten 
houkutteluun.

Reagoimme kahden arkivuorokauden sisällä yritysten tarpeisiin.

Vahvistamme paikallisuutta hankinnoissamme emmekä vääristä markkinoita.

Imatran kaupunki ja KEHY rakentavat Imatrasta maan parhaan kaupungin yrittäjyyden aloittamiseen ja 
yritystoiminnan kehittämiseen. Viestimme aktiivisesti imatralaisten yritysten osaamisesta.

Yrittäjyyskasvatusta annetaan esiopetuksesta toiselle asteelle (Nuori yrittäjyys Imatra-malli).
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KESTÄVÄN TALOUDENHOIDON TAVOITTEET

Pysäytämme kaupungin velkaantumisen 2027.

Menomme kasvavat kuntien peruspalvelujen hintaindeksiä hitaammin.

Tavoitteenamme on vuosittain vähintään 10 miljoonan euron vuosikate.

Varaudumme enintään 1 %-yksikön veronkorotukseen valtuustokauden aikana.

ONNISTUMISEN MITTARIT (10 kpl)

Imatran kokonaisnettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) on positiivinen viimeistään vuonna 
2025. 

Alle 15-vuotiaiden nettomuutto (kuntien välinen) positiivinen viimeistään vuonna 2024.

Imatran yrityskanta nousee 1500 yritykseen v. 2026 mennessä.

Korkeakoulutetun väestön osuudessa (15 vuotta täyttäneet) kavennamme eroa muuhun maakuntaan (v. 
2020: 4,4 %-yksikköä).

Työpaikkojen määrän sekä avoimen sektorin työpaikkojen määrän vuotuinen kehitys suhteessa parempi 
kuin Lappeenrannassa.

Imatran seudulla vähintään 200 000 majoitusvuorokautta vuonna 2025.

Ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen määrän kehitys Imatralla (%-muutos) parempi kuin Etelä-
Karjalassa yhteensä.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24 -vuotiaiden osuus laskee.

Työttömyysasteen kehitys parempi kuin Etelä-Karjalassa keskimäärin (lähtötasona v. 2022 taso).

Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan lasku pysähtyy.


