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1 ALKUSANAT 
 

Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKR-rahoitteista 
Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta.  

 

Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-Karjalan kunnalle sekä maakunnan yhtei-
nen ympäristöohjelma. Ympäristöohjelmat on rakennettu jokaisen kunnan omat lähtökohdat ja tar-
peet huomioiden positiiviseen keskittyen.  

Imatran ympäristöohjelma on laadittu yhteistyössä kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöi-
den, konserniyhtiöiden edustajien ja eri sidosryhmien, kuten asukkaiden ja paikallisen yritystoimin-
nan, kanssa. Laadintaan on kuulunut haastatteluja, työpajoja sekä asukastilaisuus ja -kysely. Imat-
ralla laadintaprosessi on ollut poikkeuksellisen kattavaa: siihen ovat osallistuneet kaupunginjohta-
jan lisäksi johtavat viranhaltijat, konserniyhtiöiden toimitusjohtajat sekä tärkeimmät viranhaltijat. 
Ohjelman runko ja jäsentely perustuu LCA Consultingin asiantuntijoiden jaotteluun, mutta ohjelman 
viimeisestä muotoilusta ovat vastanneet kaupunkikehitys ja tekniset palvelut sekä ympäristötoimien 
johtavat viranhaltijat. 

Kattavalla laadintaprosessilla on pyritty siihen, että mahdollisimman moni kaupunkikonsernin toi-
minnallinen yksikkö on sitoutunut ympäristöohjelmaan ja laadinta on lisännyt toimijoiden tietoi-
suutta ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Ympäristöohjelman asukaskyselyyn vastasi 90 kun-
talaista ja kyselyn tuloksista on koottu tämän ohjelmapaperin loppuun kaksi erillistä liitetiedostoa. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2015 aikana tunnistettiin Imatran vahvuudet ja kehi-
tyskohteet sekä hahmoteltiin tavoitteita, joita näillä osa-alueilla halutaan tulevaisuudessa saavut-
taa. Kevään 2016 aikana on kartoitettu toimenpiteet, joita toteuttamalla Imatra voi saavuttaa tavoit-
teensa. Osa-alueille on asetettu seurantamittareita, joilla voidaan seurata ohjelman toteutumista. 

Tämä ympäristöohjelma tulee korvaamaan Imatralla aiemmin voimassa olleen Ilmasto-ohjelman, 
joka on tullut voimaan 2009. Osana Ilmasto-ohjelmaa Imatralle laaditaan vuosittain CO2-raportti 
kaupungin alueella syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä eri sektoreihin jaoteltuna.  

Viime vuosina Imatralla on toteutettu monia hankkeita, joilla on myönteisiä vaikutuksia kaupungin 
ympäristövaikutuksiin ja joissa on erityisesti panostettu uusiutuvuuden teemaan koskien sekä 
konkreettisia ympäristöresursseja sekä toimintamalleja: uusiutuvuus nähdään Imatralla osana kaik-
kea kaupungin toimintaa ja palveluja. Uusiutuvuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä myös strate-
gista tavoitetta siitä, että kaupunki on valmis tekemään rohkeitakin päätöksiä ja uskallusta kokeilla 
erilaisia ratkaisuja kaupungin toiminnassa. Tämä edellyttää avoimen keskustelukulttuurin juurrutta-
mista kaupungin työntekijöiden toimintatavaksi.  

Uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto nähdään Imatralla merkittävänä vahvuu-
tena. Kaukolämmön tuotannossa Imatralla on siirrytty maakaasusta uusiutuvaan energiaan vuoden 
2016 alussa. Imatran läpi virtaavassa Vuoksessa on kaksi Fortumin omistamaa suuren mittaluokan 
vesivoimalaitosta, joille on vuosina 2014–2015 toteutettu mittavat peruskorjaukset. Näistä vesivoi-
malaitoksista toinen, Imatran voimalaitos, on teholtaan ja tuotannoltaan Suomen suurin.  

Imatralla on runsaasti teollisuutta. Metsäteollisuuden toimija Stora Enson Imatran tehtaat Kauko-
pää ja Tainionkoski hyödyntävät uusiutuvaa energiaa. Kaukopään ja Tainionkosken tehdasalue on 
maailman suurin nestepakkauskartongin valmistaja ja kesän 2016 korvalla saadut uutiset Stora 
Enson investoinneista Imatralle entisestään vahvistavat tätä asemaa. Imatralla toimiva Ovako 
Imatra Oy Ab käyttää raaka-aineenaan kierrätysmetallia, jolloin säästetään raaka-ainetta neitseelli-
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sen raaka-aineen käyttöön verrattuna. Ovako on yhtiönä Pohjoismaiden suurin rautaromun hyöty-
käyttäjä. Teollisuuden toimijat ovat parantaneet päästöjen käsittelyä merkittävästi, jolloin negatiivi-
set ympäristövaikutukset ilmaan ja vesistöihin ovat pienentyneet. 

Ympäristöohjelman yhteydessä on muistettava, että vanhan määritelmän mukaan ”ympäristö on 
sitä mikä ympäröi meitä”. Ympäröivä todellisuutemme on siis muutakin kuin ekologista ympäristöä. 
Imatran tapauksessa ekologisesti määritelty ympäristö täydentyy ympäristön sosiaalisilla ja kulttuu-
risilla merkityksillä. Ympäristökäsitystä lähestytään ohjelmassa laajasti ja ymmärryksellä siitä, että 
kaikilla toimijoilla – kaupungin vastuualueyksiköillä, konserniyhtiöillä, tärkeimmillä sidosryhmillä 
sekä asukkailla – on vastuuta ympäristöstä.  

 

Imatralla, 26.5.2016 

Topiantti Äikäs 
Kaupunkikehitysjohtaja 
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2 VAHVUUDET 
 

Imatran kaupungin vahvuudet on tunnistettu työryhmissä yhteistyössä eri si-
dosryhmien kanssa ympäristöohjelman laadinnan aikana. 

 

Kaupunkisuunnittelu ja  
kaupunki-infra 

Imatralla toimitaan rationaalisesti ja ketterästi suunnittelussa ja to-
teutuksessa. 
Kaupungin kehityshistoriasta johtuva hajanainen kaupunkirakenne 
on mahdollisuus, jossa asumisen ja yrittämisen vaihtoehtoja laajen-
netaan tiivistäen. 

Puhtaat vesistöt ja  
luontoympäristö 

Puhtaista vesistöistä ja luontoympäristöstä ammennetaan elinvoi-
maa ja hyvinvointia asukkaille ja matkailijoille. 
Imatralla on paljon rantaa ja puhtaita vesistöjä, kuten Saimaa, Im-
malanjärvi ja Vuoksi. 
Luontoympäristö on runsasta ja alueen geologia ja biologia ovat 
tunnusomaisia, kuten Laatokan-Karjalan lehtoalue Vuoksen ranta-
mailla. 
Imatra kuuluu Saimaan Geopark-alueeseen. 

Energiantuotanto ja  
-kulutus 

Fortum kehittää edelleen vesivoimatuotantoa Imatralla, mikä on tär-
keä imagoulottuvuus kaupungille. 
Kaukolämmössä on siirrytty uusiutuviin energialähteisiin. 
Aurinkoenergian tuotantoa lisäävä hanke on suunnitteilla. 
Suurteollisuus (Stora Enso) käyttää myös uusiutuvia energialäh-
teitä. 

Yhteisöllinen ymmärrys  
ja ketteryys 

Poliittiset päättäjät, virkakunta, kuntalaiset, teollisuus ja yrittäjät toi-
mivat yhdessä. 
Karjalainen luonne on imatralaisia kokoava voima: joustavuus, ket-
teryys, avarakatseisuus ja sopeutuminen. 
Digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja: ”digipolku” kehit-
tämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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3 KEHITYSKOHTEET 
 

Vastaavasti kuin vahvuudet, kehityskohteet on tunnistettu yhdessä sidosryh-
mien kanssa ympäristöohjelman laadintatyön aikana. 

 

Liikenne ja liikkuminen 
Kaupunkisuunnittelun 
haasteet historiasta ja 
taustasta johtuen haja-
naisessa yhdyskuntara-
kenteessa 

Liikenteen ja liikkumisen osalta Imatralla tuottaa haasteita hajanai-
nen yhdyskuntarakenne. Huomioitavia asioita ovat katujen kunto, 
kevyen liikenteen väylät, terveydenhuollon kuljetukset ja raidelii-
kenne. Lisäksi selvitettävänä on mahdollinen uusi silta Mansikka-
lasta Vuoksen yli. Julkisen liikenteen osalta uusi joukkoliikennejär-
jestelmä on tulossa syksyllä 2016. Joukkoliikennejärjestelmän 
osalta tavoitellaan vähäpäästöisyyttä. Pidemmällä aikavälillä järjes-
telmän toimintaa seurataan ja kehitetään.  

Perusinfrastruktuurin 
verkosto: omaisuuden 
hallinta ja hoito  
Kaupunkisuunnittelun 
haasteet historiasta ja 
taustasta johtuen haja-
naisessa yhdyskuntara-
kenteessa 

Katu-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostojen kunnosta huolehti-
minen on tulevaisuudessa tärkeässä roolissa Imatralla. Jätevesien 
käsittelyyn liittyen runkoputkien kunnosta ja hulevesien hallinnasta 
tulee huolehtia. Suunnitteilla on lisäksi jätevedenpuhdistamon uusi-
minen. Kaikissa hankinnoissa pyritään huomioimaan ympäristövai-
kutukset. 

Pohjavedet ja vedenot-
tamot 

Vedenottamoiden toimintaan liittyvät aina suuret riskit häiriötilan-
teissa ja riskit huomioidaan valmiussuunnitelmassa. Vedenotta-
moita halutaan kehittää tulevaisuudessa. 

Viestintä ja ympäristö-
kasvatus 

Ympäristökasvatuksen ja -koulutuksen vaikuttavuutta pyritään lisää-
mään entisestään osana opetusta. Ympäristöasiat, niistä viestintä ja 
keskustelu ovat usein liian abstraktilla tasolla, jotta ympäristöasiat 
kiinnostaisivat kuntalaisia. Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden li-
säämisen tulee olla jatkuvaa toimintaa ja eri toimijoiden ymmärrystä 
ympäristöasioista tulee lisätä jatkuvan parantamisen näkökulmasta. 

Digitalisoinnin mahdolli-
suudet 

Tavoitteena on, että kaikilla relevanteilla toimialoilla hyödynnetään 
tulevaisuudessa digitalisoinnin ja automaation tuomia mahdollisuuk-
sia. 
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4 TAVOITETILAT JA  
TOIMENPIDE- 
SUUNNITELMA 
 

4.1 Kaupunkisuunnittelu ja kaupunki-infra 

Imatran kaupungin kehityshistoriasta johtuva hajanainen kaupunkirakenne nähdään mahdollisuu-
tena: asumisen ja yrittämisen vaihtoehtoja laajennetaan tiivistäen. Ympäristöohjelman laadinta 
osuu ajankohtaan, jolloin Imatran kaupunki on ottanut käyttöönsä uuden kaupunkistrategian 
(”Imatra tekee tulevaisuuden”). Strategiaa jalkautetaan organisaatioon erityisten kehittämisryhmien 
(kori-ryhmien) työn kautta. Ympäristöohjelmalla on vaikutusta moneen kehittämiskoriin ja tämän 
ohjelman tavoitteita on arvioitu rinnan strategiatyön kanssa. Lisäksi Imatran kaupunki on aloittanut 
yleiskaavan, joka tähtää vuoteen 2040, valmistelun. Yleiskaava tarkentuu elinvoimaisuuden ja hy-
vinvoinnin lisäämiseen ja ympäristöohjelma antaa lähtökohtia myös yleiskaavan laatimiselle. 

Strategiatyön, yleiskaavan laatimisen ja ympäristöohjelmatyön pohjalta Imatralla ollaan tarvittaessa 
valmiita ryhtymään rohkeisiinkin toimenpiteisiin yleisten alueiden pinta-alan supistamiseksi, jotta 
korjausvelka saadaan haltuun. 

 

 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 

Imatrasta kompakti kau-
punki, jonka eri asuin-
alueet ovat vetovoimai-
sia, elinvoimaisia ja 
viihtyisiä.  
 
Kaupunki-infra vastaa 
asukkaiden toiveita ja li-
sää näin kuntalaisten 
elinvoimaisuutta ja tyy-
tyväisyyttä.  
 

Kaupunkisuunnitteluun laadi-
taan kokonaisvaltainen strate-
gia kaupunkirakenteen tiivis-
tämiseksi.  

Kaupunkisuunnittelu 
(yleiskaavaprosessi) 

2016–
2019 

Laadittua kaupunkisuunnitte-
lun strategiaa sitoudutaan 
noudattamaan niin luottamus-
henkilöiden kuin virkakunnan 
toimesta. 

Päätöksenteko, kau-
punkikonserni 

Jatkuvaa 

Kerätään kuntalaisten toiveita 
ja näkemyksiä kaupunki-inf-
ran tulevaisuudennäkymistä 
asukaskyselyllä. 

Kaupunki-infrasta vas-
taava organisaatio 

Joka toi-
nen vuosi 

Tavoitteet 

 Imatrasta kompakti kaupunki, jonka eri asuinalueet ovat vetovoimaisia, elinvoimaisia 
ja viihtyisiä.  

 Kaupunki-infra vastaa asukkaiden toiveita ja lisää näin kuntalaisten elinvoimaisuutta 
ja tyytyväisyyttä. 
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Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 

Imatrasta kompakti kau-
punki, jonka eri asuin-
alueet ovat vetovoimai-
sia, elinvoimaisia ja 
viihtyisiä.  
 
Kaupunki-infra vastaa 
asukkaiden toiveita ja li-
sää näin kuntalaisten 
elinvoimaisuutta ja tyy-
tyväisyyttä. 

Hyödynnetään saneeraus- ja 
täydennyskaavoja tiivistämis-
linjan toteuttamisessa (esim. 
keskusta-alueen virkistysalu-
eet, jotka ovat tällä hetkellä 
todellisuudessa ”jouto-
maata”). 

Kaupunkikehitys, tekni-
set palvelut 

Jatkuva 

Kiinnitetään huomioita yleisen 
huolellisuuden periaatteen 
noudattamiseen siisteysasi-
oissa, esimerkiksi rakennus-
töiden jälkeen riittävästä siisti-
misestä huolehtiminen. 

Jokainen kaupunkikon-
sernin työntekijä 

Jatkuvaa 

Tehdään kartoitus ja laadi-
taan listaus tiivistämislinjan 
mukaisista vapaista tonteista 
(sekä nyt vapaana olevista 
että uusista potentiaalisista). 

Kaupunkisuunnitteluyk-
sikkö ja uusi myynti- ja 
markkinointiorganisaa-
tio 

2016–
2017 

Tehdään vapaat tontit osta-
jalle houkuttelevimmiksi siisti-
mällä niitä. Selvitetään mah-
dollisuudet ja hyödynnetään 
tukityöllistettyjä ja muita sopi-
via työntekijäryhmiä tyhjillään 
olevien tonttien siistimisessä. 

Kaupunkisuunnitteluyk-
sikkö ja kaupunki-inf-
rasta vastaava organi-
saatio 

2016–
2017 

Pohditaan sopivaa aktivointi-
tapaa yksityisomistuksessa 
sekä myynnissä olevien van-
hojen kiinteistöjen remontoin-
nin ja saneerauksen innosta-
miseksi. 

Kaupunkisuunnittelu 
(kaavoitus ja rakennus-
valvonta) 

Jatkuvaa 

Selvitetään mahdollisuudet 
tyhjillään olevien tonttien ra-
kentamisen aktivoimiseksi 
esimerkiksi kiinteistöveron 
sallimin keinoin. 

Kaupunki-infrasta vas-
taava organisaatio yh-
dessä kaavoituksen ja 
konserniyhtiön kanssa 

Jatkuvaa 

 

Seurantamittarit 

 Asukaskyselyn tulokset 

 Tiivistämislinjauksen mukaiset myydyt tontit (kpl) 

 Tiivistämislinjauksen mukaiset haetut rakennusluvat (kpl) 
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4.2 Puhtaat vesistöt ja luontoympäristö 

Imatralla on useita vesistöjä, kuten Saimaa, Immalanjärvi ja Vuoksi sekä paljon vaihtelevaa luon-
nonympäristöä. Imatran tavoitteena on lisätä ympäröivän luonnon arvostusta niin, että alueen kiin-
nostavat ja merkittävät luontokohteet pidetään kunnossa ja niitä voidaan hyödyntää matkailussa. 

 

 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 
Aika-
taulu 

Vuoksi on nostettu 
omaan ainutlaatuiseen 
arvoonsa. 

Perustettavan Vuoksi-ohjaus-
ryhmän toimesta Vuoksen ko-
konaisvaltainen kehittäminen 
ja sen vahvuuksien hyödyntä-
minen sekä omaan arvoonsa 
nostaminen. 

Kaupunginjohtajan aset-
tama Vuoksi-ohjaus-
ryhmä 

2016 

Tiedostetaan Vuoksen merki-
tys Imatran imagossa ja tuo-
daan sitä esiin omalla sekto-
rilla omassa toiminnassa. 

Jokainen kaupunkikon-
sernin työntekijä 

Jatku-
vaa 

Vuoksen eliöstön elinolosuh-
teiden ylläpitäminen ja kehit-
täminen. 

Kaupunkikehitys, tekni-
set palvelut, ympäristö-
toimi 

Jatku-
vaa 

 

 

 

 

 

 

  

Tavoitteet 

 Vuoksi on nostettu omaan ainutlaatuiseen arvoonsa. 

 Kuntalaiset saadaan sitoutettua paremmin kunnioittamaan luonto- ja ympäristöarvoja, 
jolloin he myös omaehtoisesti muuttavat toimintatapojansa ympäristöä paremmin huo-
mioivaksi sekä ammentavat elinvoimaa ympäröivästä luonnosta. 

 Saimaan saariston ja Maisemarannan suunnittelualueen vetovoiman hallittu hyödyntä-
minen ja modernin saaristolaisuuden luominen ”vau!-alueeksi”. 

 Vesistöjen tila on erinomainen tai hyvä. 
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Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 

Kuntalaiset saadaan 
sitoutettua paremmin 
kunnioittamaan 
luonto- ja ympäristö-
arvoja, jolloin he 
myös omaehtoisesti 
muuttavat toimintata-
pojansa ympäristöä 
paremmin huomioi-
vaksi sekä ammenta-
vat elinvoimaa ympä-
röivästä luonnosta. 

Kartoitetaan Imatran kiin-
nostavat luontokohteet ja 
hyödynnetään tuotteista-
malla niistä sopivimmat: 
laaditaan kokonaisvaltainen 
tarkastelu ja kartoitus luon-
toympäristön nykyisestä ti-
lasta. 

Kaupunkisuunnitteluyk-
sikkö (kaavoitus), ympäris-
tötoimi 

2017 

Lisätään luontokohteista 
tiedotusta, niin että se on 
paremmin kuntalaisia ja 
matkailijoita kohtaavaa. 

Kaupunkikehitys, täsmen-
tyvä matkailuorganisaatio 

Jatkuvaa 

Kartoitetaan aktiivisesti eri-
laisia mahdollisuuksia luon-
toon ja ympäristöön liitty-
vien hankkeiden aloitta-
miseksi ja toteuttamiseksi. 

Yhteistyö asukasyhdistys-
ten kanssa 

Jatkuvaa 

Ylläpidetään luonto- ja tee-
mareitit kuntalaisten ja mat-
kailijoiden käyttöön. 

Kaupunki-infrasta vastaava 
organisaatio yhdessä 
KIPA:n kanssa  

Jatkuvaa 

Saimaan saariston ja 
Maisemarannan suun-
nittelualueen vetovoi-
man hallittu hyödyn-
täminen ja modernin 
saaristolaisuuden 
luominen ”vau!-alu-
eeksi”. 

Mahdollistetaan kaavoituk-
sella (Imatra ja maakunta-
kaava) ja toteutetaan Sai-
maan rannan hallittu hyö-
dyntäminen. 

Kaupunkisuunnittelu (yleis-
kaavaprosessi) 

2017 → 

Pyritään yhteistyössä mui-
den Saimaan alueen kun-
tien kanssa pohtimaan yh-
teistä linjaa rantamaiden 
käytöstä. 

Imatra, Lappeenranta ja 
Ruokolahti 

Jatkuvaa 

Vesistöjen tila on 
erinomainen tai hyvä.  

Jokainen, joka käyttää 
Vuoksea joko vedenottoon 
tai lumenkaatopaikkana, 
toimii vastuullisesti ja ohjei-
den mukaan. 

Vastuulliset toimijat Jatkuvaa 

Toteutetaan vesiensuojelu-
hankkeita Saimaalla, Vuok-
sella ja Immalanjärvellä 
sekä muissa vesistöissä. 

Ympäristötoimi, kaupunki-
konserni 

Jatkuvaa 

Hulevesien vesistöön johta-
misessa ja ojituksessa huo-
mioidaan vesiensuoje-
lunäkökulma esimerkiksi 
kosteikkorakentamisella. 

Kaupunki-infrasta vastaava 
organisaatio 

Jatkuvaa 
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4.3 Energiantuotanto ja energiankulutus 

Imatra haluaa profiloitua uusiutuvan energian kaupunkina. Imatralla kaukolämmön tuotannossa on 
siirrytty vuoden 2016 alussa maakaasusta uusiutuvaan energiaan uuden biolämpölaitoksen myötä. 
Suomen suurin vesivoimala sijaitsee Imatralla. Imatran tavoitteena on lisätä myös muiden uusiutu-
vien energialähteiden, kuten aurinkoenergian käyttöä. Energiatehokkuuden parantaminen ja ener-
giankulutuksen vähentäminen kuuluvat ohjelman tavoitteisiin. 

 

 

 

  

Energiantuotanto 

 Imatra profiloituu uusiutuvan energian kaupunkina. 

 Pyrkimyksenä on, että kaikki energia tuotetaan Imatralla uusiutuvilla energialähteillä. 

Energiankulutus 

 Kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan energiatehokkuuden näkö-
kulma ja energiankäyttö. 

Seurantamittarit 

 Vuoksi-ohjausryhmän laatimien kehittämistoimenpiteiden tai hankkeiden määrä (kpl) 

 Kunnostetut luontokohteet (kpl)  

 Yhteistyöhankkeiden lukumäärä Saimaan, Vuoksen ja Immalanjärven ranta-alueiden 
kehittämiseen (kpl) 

 Vesistöjen kuormituksen vähentämiseen liittyvien hankkeiden ja projektien lukumäärä 
(kpl) 
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Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 
Aika-
taulu 

Imatra profiloituu uusiu-
tuvan energian kaupun-
kina. 
 
Kaikki energia pyritään 
tuottamaan Imatralla 
uusiutuvilla energialäh-
teillä. 

Selvitetään mahdollisuus liit-
tyä HINKU-verkostoon. 

Kaupunkikehitys, ympä-
ristötoimi 

2016 

Seurataan energiantuotanto 
ja energian siirtoteknologioi-
den kehitystä aktiivisesti. 

Imatran Lämpö  Jatkuvaa 

Selvitetään mahdollisuudet 
hyödyntää Imatran suurteolli-
suuden hukkaenergiavirtoja. 

Imatran Lämpö, ympä-
ristötoimi, kaupungin 
johto 

Jatkuvaa 

Kartoitetaan aurinkoenergialle 
soveltuvat kohteet. 

Kaupunkikehitys 2017 

Kannustetaan ja ohjeistetaan 
asukkaita korvaamaan fossiili-
siin polttoaineisiin perustuvat 
erillislämmitysjärjestelmät uu-
siutuvaan energiaan perustu-
villa järjestelmillä tai lämpö-
pumpuilla. 

Rakennusvalvonta, ym-
päristötoimi 

Jatkuvaa 

Kaikessa suunnitte-
lussa ja toteutuksessa 
huomioidaan energiate-
hokkuuden näkökulma 
ja energiankäyttö. 

Laaditaan ohjeistus kunnan 
työntekijöille energiansäästö-
mahdollisuuksista ja jaetaan 
hyviä käytäntöjä. 

Tilahallinta (Hatupa), Ti-
lalaitos, sisäinen vies-
tintä 

Jatkuvaa 

Jokainen kiinnittää huomiota 
omalla osallaan energian 
käyttöön laaditun ohjeistuk-
sen mukaisesti: sammutetaan 
tietokoneet ja älylaitteista tur-
hat sovellukset jne. 

Jokainen kaupungin 
työntekijä 

Jatkuva 

Julkisten rakennusten ener-
giatehokkuutta parannetaan 
sekä korjausrakentamisessa 
että uudiskohteissa kehittä-
mällä automaatiota ja ener-
gian säätöjä. Toteutetaan 
energiakartoituksia kaupungin 
kiinteistöille. 

YH-Rakennuttaja Oy, Ti-
lahallinta, DigiLab 

2017 

 

  

Seurantamittarit 

 Uusiutuvan energian kulutus osuus koko energian kulutuksesta vuositasolla 

 Kaupungin kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus (MWhe/m2
lämmitetty, MWhh/m2

 lämmitetty) 
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4.4 Yhteisöllinen ymmärrys ja yhteisöllinen ketteryys 

Imatralla halutaan edistää yhteisöllistä ja ketterää toimintatapaa kaupunkikonsernin toiminnassa. 
Yhteisöllisellä ymmärryksellä tarkoitetaan muiden mielipiteiden kunnioittamista: annetaan tilaa eri-
laisille mielipiteille ja uusille ajatuksille. Tavoitteena on, että eri tahot pyrkivät kohti yhteisiä tavoit-
teita ja mielipiteitä voidaan vaihtaa avoimesti hyvässä ilmapiirissä. Tarvittaessa uskalletaan tehdä 
rohkeita valintoja. 

 

 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 
Aika-
taulu 

Karjalainen henki kan-
nattelee kaupunkia: 
rohkeus, ennakkoluu-
lottomuus, uteliaisuus. 
Kaupungin harjoittama 
politiikka on ennakoita-
vaa ja asioita viedään 
yhdessä sovittuun 
suuntaan. 

Tuodaan toimintamalli kau-
pungin työntekijöiden tietoi-
suuteen: Imatralla halutaan 
toimia avoimesti ja keskuste-
levasti 

Kaupungin johto, ylim-
mät luottamushenkilöt 

Jatkuvaa 

Kasvatetaan virkakunnan 
keskinäistä sekä virkakunnan 
ja poliittisten päättäjien välistä 
luottamusta toistensa osaami-
seen. Varmistetaan riittävä 
tiedonjako eri toimijoiden ja 
sidosryhmien välillä. 

Kaupungin johto, vies-
tintä, päättäjät ja lopulta 
jokainen kaupungin 
työntekijä ja luottamus-
henkilö  

Jatkuvaa 

Tavoitteen kirkastaminen kes-
kustelun kautta ja hyvä sisäi-
nen viestintä, joka tukee oma-
aloitteellisuutta ja antaa tilaa 
tehdä yhteistä viestiä oman 
näköisesti tunnetuksi. 

Kaupungin johto, vies-
tintä, päättäjä ja lopulta 
jokainen kaupungin 
työntekijä ja luottamus-
henkilö  

Jatkuvaa 

 

 

 

  

Tavoitteet 

 Karjalainen henki kannattelee kaupunkia: rohkeus, ennakkoluulottomuus, uteliaisuus 

 Kaupungin harjoittama politiikka on ennakoitavaa ja asioita viedään yhdessä sovittuun 
suuntaan.  
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Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 

Karjalainen henki kan-
nattelee kaupunkia: 
rohkeus, ennakkoluu-
lottomuus, uteliaisuus 
Kaupungin harjoittama 
politiikka on ennakoita-
vaa ja asioita viedään 
yhdessä sovittuun 
suuntaan. 

BIM-toimintamallin (tietomal-
lintamisen) hyödyntäminen: 
otetaan eri toimijat ja sidos-
ryhmät kehitysprojekteihin 
mukaan, jotta vältetään sii-
loutumista. Muutetaan toi-
mintakulttuuria avoimeksi va-
paan keskustelun myötä. 

Kaupunkikehitys, YH-
Rakennuttaja, toteutta-
jat 

2016 

Kaupunki sitoutuu ympäristö-
ohjelman tavoitteisiin, jotka 
ovat tiiviissä integraatiossa 
kaupungin strategisten tavoit-
teiden kanssa: ympäristöoh-
jelmaa päivitetään jatkossa 
kaupunkistrategiaan tavoittei-
siin peilaten. 

Kaupungin johto, vies-
tintä, päättäjät ja lopulta 
jokainen kaupungin 
työntekijä ja luottamus-
henkilö  

Jatkuvaa 

 

 

  

Seurantamittarit 

 Tämän tavoiteosan mittaristoa tarkastellaan myöhemmin, osana ympäristöohjelman 
toteutustyötä. 
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4.5 Liikenne ja liikkuminen 

Liikenteen ja liikkumisen osalta Imatralla haasteita tuottaa laaja yhdyskuntarakenne. Julkisen ja ke-
vyen liikenteen edellytyksiä parannetaan ja liikenteen sekä liikkumisen tulevaisuuden mahdolli-
suuksiin suhtaudutaan avoimesti. 

 

 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 

Parannetaan kevyen lii-
kenteen ja joukkoliiken-
teen edellytyksiä. 
Hyödynnetään rohke-
asti ja ennakkoluulotto-
masti tekniikan kehityk-
sen ja digitalisaation 
mahdollisuuksia liiken-
nejärjestelyjen ja liiken-
teen kehittämisessä. 

Parannetaan kevyen liiken-
teen palveluita (kevyen liiken-
teen verkostojen kunto ja kat-
tavuus yhteydessä koulu- ja 
palveluverkkosuunnitteluun, 
esteettömyys jne.). 

Kaupunkikehitys, lii-
kennesuunnittelu 

2016 

Selvitetään Vuoksen ylittävän 
uuden sillan rakentamismah-
dollisuuksia Keskuskadun jat-
keeksi. 

Kaupunkisuunnittelu 
(yleiskaavaprosessi) 

2017 

Seurataan ja selvitetään maa-
kuntaorganisaation roolin ke-
hittymistä joukkoliikenteen jär-
jestämisen osalta. 

Kaupunkikehitys 2017 

Selvitetään uusia joukkolii-
kenteen vaihtoehtoisia ratkai-
suja ennakkoluulottomasti 
sekö tie- että rautatieliiken-
teen osalta mm. seuraavien 
osalta: 
kaksoisraide 
8-linja Imatran sisäisen jouk-
koliikenteen järjestämisessä 
taajamajunayhteydet: Imatran 
sisällä, Imatra-Lappeenranta, 
Imatra-Venäjä 
sähköautot ja -bussit sekä 
kuskittomat autot. 

Kaupunkisuunnittelu, 
liikkennesuunnittelu, 
DigiLab 

2016–
2019 

 

  

Tavoitteet 

 Parannetaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edellytyksiä. 

 Hyödynnetään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tekniikan kehityksen ja digitalisaation 
mahdollisuuksia liikennejärjestelyjen ja liikenteen kehittämisessä. 
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Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 
Aika-
taulu 

Parannetaan kevyen lii-
kenteen ja joukkoliiken-
teen edellytyksiä. 
Hyödynnetään rohkeasti 
ja ennakkoluulottomasti 
tekniikan kehityksen ja 
digitalisaation mahdolli-
suuksia liikennejärjeste-
lyjen ja liikenteen kehit-
tämisessä. 

Julkisen liikenteen kaluston 
kehittäminen asteittain: ohja-
taan julkista liikennettä toimi-
maan ympäristöystävällisem-
min ja asiakaslähtöisemmin. 

Kaupunkikehitys 
2016–
2019 

Selvitetään ja edesautetaan 
digitalisoinnin mahdollisuuksia 
joukkoliikenteessä (esim. 
maksaminen, aikataulut, ajo-
neuvot kartalla -sovellukset 
jne.) 

DigiLab, liikennesuun-
nittelu 

2017 

Selvitetään MaaS (Mobility as 
a service) -järjestelmän ja 
Uber-matkustamisen mahdolli-
suudet Imatralla ja lähdetään 
rohkeasti kokeilemaan erilai-
sia järjestelmiä liikennejärjes-
telyissä. 

DigiLab, liikennesuun-
nittelu, kaupunkikehitys 

2017 

 

 

  

Seurantamittarit 

 Liikenteen kehittämiseen varattu budjetti  
o kevyt liikenne (€/a) 
o julkinen liikenne, bruttomallin tuotto (€/a) 

 Hankkeiden ja selvitysten lukumäärä liikennejärjestelyjen kehittämisen mahdollisuuk-
sista (kpl) 
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4.6 Infraverkosto – omaisuuden hallinta ja hoito 

Kuten liikenteen ja liikkumisen osalta, myös muun perusinfrastruktuurin haasteena on hajanainen 
yhdyskuntarakenne. Imatralla onkin infran verkostoa huomattava määrä suhteutettuna Imatran 
asukaslukuun. Tämä johtuu sekä hajanaisesta yhdyskuntarakenteesta että omakotitalovaltaisesta 
rakentamisesta kaupungissa. Perusinfrastruktuuriin kuuluvat liikenne- ja energiahuollon verkostot 
ja vesihuolto eli puhtaan veden otto ja puhdistus, jakelu, viemäriverkosto sekä jäteveden puhdis-
tus. Tavoitteena on kohdistaa infran ylläpidosta aiheutuneet kustannukset tarkemmin niiden käyttä-
jille. Tiiviin asumisen alueilla infrastruktuurin hallinta on asukkaalle kustannustehokasta, kun väl-
jemmän asumisen alueilla asukkaan infraan liittyvät kustannukset ovat suhteessa suuremmat. 

 

 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 

Perusinfra pidetään hy-
vässä kunnossa.  

Kaikessa kaavoituksessa ja 
rakentamisessa huomioidaan 
elinkaarikustannukset raken-
tamiskustannusten sijaan. 

Kaupunkisuunnittelu, 
infra-yksikkö 

Jatkuvaa 

Huolehditaan perusinfran kor-
jaamisesta tarkoituksenmu-
kaisesti kaikilla alueilla, jotta 
vältetään alueiden autioitu-
mista. 

Infra-yksikkö 2017– 

Imatran jätevedenpuhdista-
mon saneeraus.  

Imatran Vesi 2017– 

Hoidetaan aktiivisesti infran 
korjausvelkaa huolehtimalla 
puhdas- ja jätevesiputkiston 
kunnosta sekä hulevesien 
hallinnasta ja huomioiden hu-
levesien kuormituksen vähen-
täminen. 

Imatran Vesi, infra-yk-
sikkö, ympäristötoimi, 
kaupunkisuunnittelu 

Jatkuvaa 

 

  

Tavoitteet 

 Perusinfra pidetään hyvässä kunnossa. 

 Infran ylläpidosta aiheutuvat kustannukset kohdistetaan tarkemmin käyttäjille toteutu-
neiden kustannusten mukaisesti. 

 Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökulma. 
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Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 
Aika-
taulu 

Perusinfra pidetään hy-
vässä kunnossa. 

Tehdään riskikartoitus vesiver-
kostojen mahdollisista vuoto-
kohdista ja laaditaan sanee-
raussuunnitelma. 

Imatran Vesi, infra-yk-
sikkö 

2016 

Infran ylläpidosta aiheu-
tuvat kustannukset koh-
distetaan tarkemmin 
käyttäjille toteutuneiden 
kustannusten mukai-
sesti. 

Laaditaan läpinäkyvä ja hyvin 
perusteltu rahoituspohjainen 
malli sekä suunnitelmat perus-
infrastruktuurin verkostojen 
hallintaan. Infrastruktuurille 
määritellään eri alueille eri pal-
velutasot, joiden mukaisesti 
infraa ylläpidetään. 

Infra-yksikkö, lauta-
kunta 

2016 

Hankinnoissa huomioi-
daan ympäristönäkö-
kulma. 

Laaditaan yhteinen ohjeistus 
hankintayksiköille. Huomioi-
daan hankinnoissa elinkaa-
riajattelu ja energianäkökulma: 
energiatehokkuus ja tuottei-
den valmistaminen uusiutu-
valla energialla. 

Ympäristötoimi, hankin-
tayksikkö (Hatupa) 

2016 

 

 

 

 

 

  

Seurantamittarit 

 Korjausvelka / kaupunki-infran parantamiseen varattu budjetti 

 Vuosittaiset yleiset ympäristöinvestoinnit 

 Tarjouspyynnöt, joissa kestävyys tai paikallisuus huomioitu kriteerinä (kpl tai %) suh-
teessa kaikkiin tarjouspyyntöihin. 
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4.7 Pohjavedet ja vedenottamot 

Imatralla otetaan vettä Hiekkoinlahden, Myllypuron ja Korvenkannan pohjavedenottamoilta ja pinta-
vetenä Immalanjärvestä. Tavoitteena on päästä eroon veden tuhlauksesta ja huolehtia vedenotta-
moiden sekä pohjavesialueiden kunnosta. 

 

 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 
Aika-
taulu 

Imatralla ei tuhlata puh-
dasta vettä. 

Laaditaan ohjeistus ja jaetaan 
hyviä käytäntöjä veden käy-
tön vähentämiseen liittyen, 
esim. ilmoitetaan vuotavista 
kohteista jne. 

Imatran Vesi, ympäristö-
toimi 

Jatkuvaa 

Jokainen työntekijä ottaa 
omalla toiminnallaan vastuun 
veden käytöstä. 

Jokainen kaupungin 
työntekijä 

Jatkuvaa 

Suunnitellaan ja toteutetaan 
kaksivesijärjestelmän testaus- 
tai pilottikohde. 

Kaupunkisuunnittelu, 
infra-yksikkö, ympäristö-
toimi, rakennusvalvonta, 
alan johtavat asiantunti-
jayritykset 

2017 

Tehdään kunnan kiinteis-
töissä veden käytön kartoitus 
ja hankitaan vettä säästäviä 
saniteettikalusteita. 

Jokainen kaupungin 
työntekijä 

Jatkuvaa 

 

 

 

 

  

Tavoitteet 

 Imatralla ei tuhlata puhdasta vettä. 

 Vedenottamoihin liittyvät riskit on minimoitu. 

 Pohjavesien kunnosta huolehditaan ja puhtaan veden riittävyys turvataan pitkälle tule-
vaisuuteen. 
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Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 

Vedenottamoihin liitty-
vät riskit on mini-
moitu. 

Huolehditaan vedenottamoilla ja 
niihin liittyvien asioiden piirissä 
työskentelevien henkilöiden riit-
tävästä osaamisesta ja ammat-
titaidosta sekä riskien ymmärtä-
misestä. 

Imatran Vesi Jatkuvaa 

Kokonaisvaltaisen järjestelmä-
hallinnan kautta tunnistetaan ja 
minimoidaan riskit. 

Kaikki toimijat Jatkuvaa 

Selvitetään maalämpökaivojen 
ja muiden tekniikoiden aiheutta-
mat riskit ja laaditaan ohjeistus 
tarvittavista varoalueista. 

Rakennusvalvonta Jatkuvaa 

Valmiussuunnitelma ja pohjave-
siensuojelusuunnitelmat pide-
tään ajan tasalla vedenottamoi-
hin liittyvien riskien minimoi-
miseksi. 

Kaupunkikehitys, ym-
päristötoimi, Imatran 
Vesi, EK-Pelastuslaitos 

Jatkuvaa 

Huolehditaan riittävästä turvalli-
suusvalvonnasta vedenotta-
moilla ja muilla mahdollisilla ris-
kialueilla ja -kohteilla. 

Imatran Vesi 2017 

Pohjavesien kunnosta 
huolehditaan ja puh-
taan veden riittävyys 
turvataan pitkälle tule-
vaisuuteen. 
 

Noudatetaan pohjavesien suo-
jelusuunnitelmaa ja huolehdi-
taan tarvittavasta lisävalvon-
nasta ja tarkastuksista merkittä-
vimpiin riskikohteisiin. 

Ympäristötoimi, EK Pe-
lastuslaitos 
 

Jatkuvaa 

Selvitetään maalämpökaivojen 
ja muiden tekniikoiden sijoittu-
misen mahdolliset vaikutukset 
pohjavesiin. 

Ympäristötoimi ja ra-
kennusvalvonta yhteis-
työssä ELY:n / maa-
kuntaorganisaation 
kanssa 

Jatkuvaa 

Uusien mahdollisten pohjave-
silähteiden kartoittaminen yh-
dessä lähikuntien kanssa 

Imatran Vesi 2017 

Pohjavesialueille asettuvan toi-
minnan kriittinen tarkastelu alu-
een luokituksen mukaan 

Ympäristötoimi, kau-
punkisuunnittelu (yleis-
kaavoitus), rakennus-
valvonta 

Jatkuvaa 
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Seurantamittarit 

 Veden säästöön liittyvien toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärä (kpl) vuosittain 

 Optio tulevien vuosien TA-laadintaan: puhtaan veden riskienhallintaan varattu budjetti (€/a) 

 Optio tulevien vuosien TA-laadintaan: pohjavesien laadun valvontaan ja tarvittaviin selvi-
tyksiin varattu budjetti (€/a) 
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4.8 Viestintä ja ympäristökasvatus 

Viestinnällä ja ympäristökasvatuksella on merkittävä rooli ympäristövastuun ja kestävän kehityksen 
ymmärtämisessä. Tavoitteena on, että kunnan työntekijät viestivät suoraan kunnan tavoitteista ja 
tekemisistä ja esiin nostetaan Imatralla tehtyjä toimivia ratkaisuja, kuten Imatran Lämmön siirtymi-
nen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan polttoaineeseen, Vuoksen hyvät kalastusmahdollisuudet 
ja puhdas vesi tai Geopark-aluekokonaisuus. 

 

 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 
Aika-
taulu 

Tuodaan kaupungin 
elinvoimaisuutta esille 
viestimällä Imatran kes-
tävistä ympäristöratkai-
suista.  

Yhteisesti sovittujen sisältöjen 
viestiminen omassa työssä: 
ympäristöohjelman kärjet, tie-
dotteet, sosiaalisen median 
päivitykset, nettisivut, kohtaa-
miset organisaation ulkopuo-
lella 

Viestintä-yksikkö (Ha-
tupa), kaupungin johto, 
lopulta jokainen kaupun-
gin työntekijä 

Jatkuvaa 

Korostetaan Imatralla järjes-
tettävissä tapahtumissa ym-
päristönäkökulmaa.  

Uusi myynti- ja markki-
nointiorganisaatio, vies-
tintä-yksikkö, kaupungin 
johto, kaupunkikehitys 

Jatkuvaa 

Markkinoinnissa hyödynne-
tään Vuoksea, Saimaata ja 
Immalanjärveä Imatran ima-
gotyössä. 

Uusi myynti- ja markki-
nointiorganisaatio, vies-
tintä-yksikkö, kaupungin 
johto, kaupunkikehitys 

Jatkuva 

Lisätään ympäristönäkökul-
man huomioimista kaikessa 
matkailuun liittyvässä toimin-
nassa. 

Kaupunkikonserni ja 
alan yritykset 

2017 

 

 

  

Viestinnän tavoitteet 

 Tuodaan kaupungin elinvoimaisuutta esille viestimällä Imatran kestävistä ympäristörat-
kaisuista. 

Ympäristökasvatuksen tavoitteet 

 Tuodaan ympäristökasvatus lähemmäs arkea.  
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Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 

Tuodaan kaupungin 
elinvoimaisuutta esille 
viestimällä Imatran kes-
tävistä ympäristöratkai-
suista. 

Kaupunki huomioi ympäris-
tönäkökulman toiminnassaan 
ja toimii esimerkkinä muille 
toimijoille ja kuntalaisille. 

Kaupunkikonserni Jatkuvaa 

Hyödynnetään jo meneillään 
olevat luontoympäristöä kos-
kevat kokonaisuudet (esim. 
Geopark) Imatran imago-
työssä. 

Kaupunkikonserni, uusi 
myynti- ja markkinointior-
ganisaatio, viestintä-yk-
sikkö 

2017 

Kaupungin yhteisten esittely-
materiaalien tuottaminen ja 
jakelu siten, että se saavut-
taa käyttäjät ja kohteet. Ym-
päristöasiat integroidaan 
osaksi yleistä esittelyä ja 
kaupunki-imagoa. 

Kaupunkikonserni, uusi 
myynti- ja markkinointior-
ganisaatio, viestintä-yk-
sikkö 

2017 

Tuodaan ympäristökas-
vatus lähemmäs arkea. 

Kaikkien toimijoiden tulee 
päivittää ympäristötietoisuut-
taan kaiken aikaa, jatkuvasti. 

Jokainen kaupungin 
työntekijä 

Jatkuvaa 

Opetussuunnitelman lisäksi 
laaditaan kouluille lähiympä-
ristöä koskeva opetuspaketti. 

Hyvinvointi ja koulutus 
palvelut, koulut, ympäris-
tötoimi, Geopark-organi-
saatio 

2017 

Järjestetään koululaisretkiä 
lämpölaitokselle, vedenpuh-
distamolle ja muihin mielen-
kiintoisiin kohteisiin (tieto ja 
elämyksellinen kokemus li-
säävät sosiaalista hyväksyn-
tää ja tukea kaupungin ympä-
ristöviestille). 

Koulut yhteistyössä eri 
ko. kaupunkiorganisaa-
tion yhtiöiden kanssa 

Jatkuvaa 

Kouluissa järjestetään ympä-
ristöaiheisia teemaviikkoja, 
esim. kierrätysviikko, jolloin 
kirjataan kodin jätteiden synty 
ja jatkokäsittely. 

Koulu ja koti -yhteistyö, 
apuna ympäristötoimi 

2017 

Vapaa sivistystyö huomioi 
ympäristöohjelman tavoitteet 
ja tukee niitä omassa toimin-
nassaan. 

Työväenopisto, EK:n Ke-
säyliopisto, apuna ympä-
ristötoimi 

2017 

Tehdään ympäristökasvatuk-
sen saralla yhteistyötä eri 
aloilla vaikuttavien toimijoi-
den kanssa (omat toimialat, 
sekä muut esim. kulttuuri ja 
luovat alat, matkailu, oppilai-
tokset ym.). 

Kaupunkisuunnittelu, 
elämänlaatupalvelut 

2017 
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Seurantamittarit 

 Ympäristöasioiden sisällyttäminen kaupungin viestintämateriaaleihin (kpl/viestintäväline/a) 

 Ympäristökasvatukseen liittyvien opetustapahtumien lukumäärä (kpl/koulu/a) 
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4.9 Digitalisoinnin mahdollisuudet 

Digitalisaatio avaa mahdollisuuksia uudenlaiselle toiminnalle monilla eri sektoreilla. Tavoitteena on 
selvittää, mitä mahdollisuuksia digitalisaatioon liittyy kaupungin toiminnoissa ja ottaa sopivia uusia 
järjestelmiä käyttöön. 

 

 

 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 
Aika-
taulu 

Hyödynnetään rohke-
asti digitalisoinnin tuo-
mat mahdollisuudet 
kaupungin ydinproses-
seissa ja toiminnoissa. 
 
Digipalvelut ja digipolut 
arkisia työvälineitä. 

Selvitetään digitalisoinnin tuo-
mat kehittämismahdollisuudet 
Imatran eri sektoreilla ja toi-
missa asukkaiden tarpeet 
huomioiden. 

DigiLab Jatkuvaa 

Luodaan avoimuuden kult-
tuuri uusiin digitaalisiin väli-
neisiin ja valitaan toimivat rat-
kaisut käyttöön kokeilun pe-
rusteella. 

DigiLab, kaupunkikon-
serni 

2017 

Suhtaudutaan avoimesti digi-
talisoinnin mahdollisuuksiin, 
lisätään sosiaalisen median 
hyödyntämistä viestinnässä 
myös työympäristössä. 

Jokainen kaupungin 
työntekijä 

Jatkuvaa 

Mahdollistetaan etätyön teke-
minen niille, joiden työn 
luonne sen sallii. 

Kaupunkikonserni Jatkuvaa 

Hyödynnetään videopalave-
reita ja muita työtä helpottavia 
sähköisiä ratkaisuja aktiivi-
sesti omassa työssä. 

DigiLab kehittäjänä, jo-
kainen kaupungin työn-
tekijä 

Jatkuvaa 

Lisätään nettisivuille ”Virtuaa-
liopastus” asiakkaille, joka to-
teutetaan esim. chatin kautta. 

Viestintä-yksikkö 2016 

 

  

Tavoitteet 

 Hyödynnetään rohkeasti digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet kaupungin ydinproses-
seissa ja toiminnoissa. 

 Digipalvelut ja digipolut ovat arkisia työvälineitä. 
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Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 

Hyödynnetään rohke-
asti digitalisoinnin tuo-
mat mahdollisuudet 
kaupungin ydinproses-
seissa ja toiminnoissa. 
 
Digipalvelut ja digipolut 
arkisia työvälineitä. 

Hallinnossa pyritään paperit-
tomuuteen ja kortittomuuteen 
(digipalvelut korvaamaan 
niitä, joita ei vielä ole digi-
toitu). 

DigiLab 2017 

Big Datan hyödyntäminen 
(massakustomoitu markki-
nointi tarkemmalle kohderyh-
mälle – oma viestintä, tiedon-
keruu ja sen pohjalta toimin-
nan kehittäminen) 

DigiLab, uusi myynti- ja 
markkinointiorganisaatio 

2016 

 

Seurantamittarit 

 Digitaalisten palveluiden ja digitalisaation kehitysprojektien ja hankkeiden lukumäärä 
(kpl/a) 
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5 SEURANTA,  
RAPORTOINTI JA  
OHJELMAN  
PÄIVITTÄMINEN 
 

Imatran ympäristöohjelman toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain 
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tilinpäätöstarkastelun yhtey-
dessä. 

 

Tavoitteiden toteutumisesta vastaa omalta osaltaan kunkin toimenpiteen vastuutaho. Ympäristöoh-
jelman seurantaa, raportointia ja päivittämistä varten perustetaan seurantaryhmä, joka valmistelee 
raportin kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. 

Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan aiemmin esitettyjen, osa-aluekohtaisten 
seurantamittareiden avulla. Mittarien edellyttämät tiedot kerätään vuosittain raporttiin. Mittaristoa 
voidaan kehittää työn aikana. Raportissa esitetään seurantamittaritietojen lisäksi toteutuneet toi-
menpiteet. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, raportissa voidaan kuvata myös toteutuneiden toimenpi-
teiden vaikutukset ympäristöön ja kyseessä olevan osa-alueen kehitykseen, sekä aiheutuneet kus-
tannukset ja syntyneet säästöt. 

Ympäristöohjelman tavoitteet, toimenpiteet ja tarvittaessa seurantamittarit tarkistetaan valtuusto-
kausittain. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Saavutetut tavoitteet ja toimenpiteet voidaan 
poistaa ohjelmasta ja tällöin kyseessä olevalle osa-alueelle laaditaan uudet tavoitteet ja toimenpi-
teet. Myös seurantamittareita voidaan päivittää, mikäli jonkin mittarin osalta tavoite on saavutettu 
tai tieto on hyvin hankalasti saatavilla. Päivityksestä huolehtii seurantaryhmä. 

 

 

 

  

 



 
 

   

Liite 1. Imatran kaupungin asukaskyselyssä ehdotetut toimenpiteet 

Imatran asukaskyselyyn vastasi 90 kuntalaista. Kyselyn tulokset on koostettu yhteen tiedostoon 
toimenpide-ehdotuksiksi, joita voidaan sisällyttää Imatran ympäristöohjelmaan. Tähän dokumenttiin 
on koottu niitä näkökulmia, jotka voitaisiin sisällyttää Imatran ympäristöohjelmaan. Esitetään, että 
tässä mainitut asiat liitetään ohjelmaan omaksi liitteeksi. 

Valtaosa kuntalaisten antamista ehdotuksista sisälsivät sellaisia näkökulmia, jotka on jo huomioitu 
joko osana kaavoitusprosesseja, infran suunnittelu ja rakentamista tai ovat muuten osana kaupun-
gin kehittämistä, suunnittelua ja rakentamista (osa jopa lakisääteisinä toimintoina). 

 

Toiminnan osa-alueet ja ehdotetut teemat Vastuutaho Aikataulu 

Kaupunkisuunnittelu 

Kaavoitetaan Imatrankosken ja Mansikkalan väli kiinte-
äksi kokonaisuudeksi 

Kaupunkikehitys ja kau-
punkisuunnittelu, kaavoi-
tus (yleiskaavaprosessi) 

2017 

Puhtaat vesistöt  

Pystytetään rannoille infotauluja, joissa kerrotaan vesis-
töistä, niiden käytöstä ja siitä, miten jokainen voi käytök-
sellään edesauttaa vesistöjen tilaa 

Infra-yksikkö (puisto-
puoli), ympäristötoimi 
avustaa 

2017 

Vaihdetaan vettä Mellonlahdella 
Ympäristötoimi, infra-
yksikkö 

2017/18 

Rakennetaan Salosaarenpatotielle samanlainen pump-
paamo kuin Kivisalmessa rehevöitymisen estämiseksi 

Ympäristötoimi, vaatii 
laajan selvityksen 

2017 

Kielletään mattojen peseminen Immalanjärvessä ja 
Vuoksessa. Rakennetaan kuivalle maalle lisää maton-
pesupaikkoja 

Infra-yksikkö, Imatran 
Vesi 

2017 

Kielletään autojen pesu rannoilla 
Kaupunkikehitys, 
viestintä 

2013 

Metsät, virkistys- ja viheralueet 

Tutkitaan Stora-Ensolta ostetun alueen muuttamista 
suojelualueeksi alueen luonnontilaisuuden takia 

Kaupunkisuunnittelu, 
ympäristötoimi avustaa 

2017 

Suositaan kasvillisuusvalinnoissa alueelle luontaisesti 
kuuluvia lajeja niiden paremman olosuhteiden kestoky-
vyn vuoksi. Suositaan pitkäikäisiä lajeja.  

Infra-yksikkö, puisto- ja 
metsäpuolet 

2016 

Rakentaminen 

Kiinnitetään kaavoituksessa huomiota ekologiin yhteyk-
siin (ekologiset käytävät, viherkäytävät)  

Kaupunkisuunnittelu, 
kaavoitus (yleiskaa-
vaprosessi) 

2017 

Lisätään tiheämmin asuttujen kaupunginosien alueella 
kevyen liikenteen väyliä 

Kaupunkisuunnittelu yh-
dessä infra-yksikön 
kanssa, elämänlaatu- ja 
koulutuspalvelut 

2017 

 



 
 

   

Koulutus, tiedotus, hankkeet, yhteistyö 

Panostetaan ympäristökasvatukseen varhaiskasvatuksesta 
lähtien 

Ympäristötoimi 
koordinoi, koulutus-
palvelut 

2017 

Panostetaan ympäristökasvatukseen varhaiskasvatuksesta 
lähtien 

Ympäristötoimi 
koordinoi, koulutus-
palvelut 

2017 

Jaetaan tietoa jokamiehen oikeuksista turisteille ja asuk-
kaille. Painotetaan kiellettyjä asioita. 

Kaupunkikehitys, uusi 
(muodostuva) matkai-
luorganisaatio, Imitsi 

2016 

Viestintä 

Laitetaan ympäristöohjelmat selvästi ja pitkäkestoisesti 
nähtäville ja niin että kuntalaiset voivat vaikuttaa niihin. 

Ympäristötoimi 
yhdessä kau-
punkikehityksen 
kanssa 

2016 

Lisätään aktiivisuutta lehdistön suuntaan 
Kaikki toimijat, kau-
punkikehitys ja ympä-
ristötoimi koordinoivat 

2016/heti 

Käytetään sosiaalista mediaa ja sen tarjoamia työkaluja pa-
remmin hyödyksi 

Kaikki toimijat, kau-
punkikehitys ja ympä-
ristötoimi koordinoivat 

2016/heti 

Ympäristökasvatus 

Panostetaan asennekasvatukseen 
Ympäristötoimi 
koordinoi, koulutus-
palvelut 

2016/heti 

Järjestetään kouluissa ja päiväkodeissa luonto- ja ympäris-
töaiheisia retkiä, teemapäiviä ja kursseja. 

Ympäristötoimi 
koordinoi, koulutus-
palvelut 

2016/17 

Opetetaan lapset ymmärtämään oma riippuvuus luonnosta 
ja rajallisista luonnonvaroista 

Ympäristötoimi 
koordinoi, koulutus-
palvelut 

2016/17 

Osallistetaan nuoret toimimaan ympäristön hyväksi ja mah-
dollistetaan oman toiminnan vaikutusten ymmärtäminen 

Ympäristötoimi koor-
dinoi, koulutuspalve-
lut ja elämänlaatupal-
velut 

2016/17 

Aktivoidaan väestöä ja herätetään vastuullisuus 
Kaikki toimijat, kau-
punkikehitys ja ympä-
ristötoimi koordinoivat 

2016/heti 

  



 
 

   

Muut 

Siirrytään hybridi-/sähköautoihin 
Kaupunkikehitys, 
hatupa 

2017 

Lisätään ympäristöystävällisiä joukkoliikennevälineitä (säh-
köbussit, kaupungin sisäinen raideliikenne, vuokrattavat 
sähköpyörät) 

Kaupunkikehitys, 
liikennesuunnittelu 

2017/2019 



 
 

   

 

Liite 2. Imatran kaupungin asukaskyselyn karttakysymysten tulokset 
 

Asukkaiden mielipaikat (vihreät merkit) ja inhokkipaikat (punaiset merkit) 

 

 

  



 
 

   

  



 
 

   

  



 
 

   

 



 
 

   

 

 


