
 
 
 
Koirapuisto 
Talvipolku 
agilitya 
leikkipaikka 
 
Uimahalli olis kiva tuossa paikalla ! 
Ulko "kuntosali" 
Suuri Skeitti, ulkoilmakuntoilu ja leikkipuisto kokonaisuus vauvasta vaariin 
Lasten liikennepuisto 
Puulajipuisto 
Uskalletaan olla isosti Suomen paras Hyvinvointi- ja liikuntapuisto:  Kesällä hiekkatekonurmipintaiset 
tenniskentät, pingiskentät ja pienpelikentät höntsäfutikselle. Talvella iso tekojää jää- ja 
luistelumaailmoineen, ulkotulineen, valoshowneen, musiikkeineen ja jääveistoksineen. Lahdessa vesiurut, 
Imatralla jääurut. Paikka, missä koko perhe viihtyy ja saa mahtavan, uniikin, perhettä yhdistävän 
talviulkoilukokemuksen nuorten suosituimman omatoimisen talviharrastuksen, luistelun, parissa.  
 
Uskalletaan olla isosti Suomen paras Hyvinvointi- ja liikuntapuisto: Suomen paras ulkokuntosali. Katetut, 
valaistut suorituspaikat, laitekohtainen 15 min aikakatkaistu infrapunalämmitys. Suomen  hienoimmat 
kuntoportaat, ainakin Suomen parhaalla Saimaa-näkymällä. Puistomainen vehreä ympäristö, 
suihkulähteineen. Paikka, minkä kaikki Suomen kuntoilijat haluavat kokea ja ylpeillä käyneensä taas siellä. 
Ukon-niemeen urheilua mahdollistavia välineitä esim. Leuanvetotanko 
Suomen paras lasten liikunnallinen leikkimaailma. "Lasten Kruunupuisto", mikä hakee vertaistaan, missä 
perheet viihtyvät, ja mihin kaikki haluavat palata. Huikeat leikkitelineet ja -välineet, trampoliinit, 
kiipelyseinät, talvella hiihtomaa, kesällä liikennepuisto, emit-suunnistusta,  koripallokenttä, salkopallo, 
minilentis, minitennis, miniurheilukenttä, keppariradat jne. Liikkuvien lapsiperheiden must-kohde 
Suomessa. 
Lomamökkejä 
Lomamökkejä 
Sisäliikuntapuisto, hoplop 
Camping-alue 
Lomamökkejä 
Lomamökkejä 
Minigolf 
Pyöräilyvelodromi 
Skeittiparkki 
Kanootti, kajakki, sup 

Kaupunkilaisten keväällä 2019 esittämiä
ideoita Imatran Ukonniemen entisen
taimitarhan alueen kehittämiseksi.



Seikkailupuisto, adventure park 
Uimahalli 
Urheilutalo 
Keilahalli 
Jousiammuntarata 
Suomen paras skeitti- skootti ja bmx -parkki. Ei varaa jossittelulle, vaan aikuisten on helppo houkutella 
lapset mukaan reissuun tämän vuoksi. 
Suomen paras koirapuisto. Pienten ja isojen koirien alueet, agility ym. ja tassujen pesupaikka parkkipaikan 
vieressä. Houkutellaan kaikki Suomen koiraihmiset ja -perheet tänne lomalle, koska tätä ei voi jättää väliin. 
 
Perhepuisto leikkipuisto. Tärkeämpää on saada paikallisliikenteen tapainen kuljetusyhteys imatralta lidlin 
yms kauppojen kautta  imatran kylpylään ja näiden paikkojen kautta seikkailupuistoon ja rauhan kylpylään. 
Ei oo varaa takseihin paikallisilla e i kä turisteillakaan 
Maauimala sekä suuri ulkoliikuntapaikka voimailuvälineillä. 
 
Entisen taimitahan paikalle voisi tehdä nuorisolle kunnon skeittaus, temppupyöräily, parkkouaus, jne . 
alueen.  Talveksi halfpaippia ja muuta vastaavaa. Kuten huomaatte käsitteet eivät ole ihan varmaankaan 
niinkuin ne oikeasti on. Mutta idea selvinnee silti. 
Tekojäärata 
Urheiluopisto 
Pitkä ja loiva pulkka- ja liukurimäki talveksi, johon tykitetään heti lunta kun mahdollista. Tai jos 
ensilumenladun lumikasaa saisi kasvatettua, mäen voisi avata samaan aikaan hiihtoladun kanssa. 
Kevät-, kesä- ja syyskaudella toimiva lasten nuorten "leikkipaikka". Riittävän iso ja eri alueet eri ikäisille 
kohderyhmille. Skeittiparkki ym. Myös nuotiopaikkoja, joissa voi grillata välipalaa. 
"Omatoimiaktiviteettipuisto" 
Ympärivuotinen leikkipaikka 
 
Pesäpallo stadionilla pystyisi hyvin järjestämään ulkoilma konsertteja. Puitteet olisi jo liki valmiina.  
Uimahalli ja urheilutalo 
Eläinpuisto. Helppoja, säänkestäviä eläimiä, esim. Strutseja, vuohia, karvalehmiä, laamoja tms. 
Tärkeintä olisi perheaktiviteetti alueelle, johon perheet tulevat ulkoilemaan. Osa perheestä voisi urheilla 
totisemmin Ukonniemen alueella, kun taas osa tulisi katsomaan eläimiä. 
 
Eläimet, esim. Ne strutsit voisi brändätä vaikka Imatranajo- hengessä moottoripyörämerkkien mukaan ja ne
voisivat kisata leikkimielisesti Strutsiajoja.
Näköalatorni.
Täältä näkee jopa Saimaalle ja yhdellä silmäyksellä lähiseudun liikuntapaikat.
Tornia voi hyödyntää muutenkin, esim ohjattuja alaslaskuja köydellä tai vaijeriliukuja stadionille.
Mibigolf
Leikkipuisto
Kuntoilupaikka
Frisveegolf
Campingin aluetta voisi vajaakäytöllä ollessa hyödyntää aktiviteeteillä.
Valomainos peleistä ja tapahtumista.



 
 
Powerpark tai muu sen tyylinen urheilu- ja aktiviteettipuisto. Palvelisi sekä paikallisia että matkailijoita, 
perheille ja nuorille aikuisille ajanvietettä. 
Paikka uudelle musiikkifestivaalille. Kylpylähotellit ja leirintä vieressä. 
Uimala, kesäisin valvottu uimapaikka.  
Lapsille parcour rata, tai vastaava puuha puisto 
Lisää ulko tenniskenttiä ja tekojäärata niin on aika bueno 
 
Uusi uimahalli jossa 50m altaat 
Ulko uima-allas 
Lisää ulko tenniskenttiä 
Tekojäärata 
Lisäparkkipaikka 
Lisä seisomakatsomo hallin päätyyn 
Sisäpalloiluhalli 
Beachvolley kenttiä/ mahdollinen rantafutis kenttä 
Samanlaisia ulkokuntoiluvälineitä kuin urheilutalolla 
 
Kaupunkipyörä vuokraus 
 
Hiihtoputki 
Näköalatorni + kahvila 
Vesijeti vuokraus 
Pohjan kaivusyvemmäksi ja 10m hyppytorni 
Koirapuisto, koirapuistoa ei pidä perustaa missään nimessä nurmi-tai hiekkakentälle, vaan mahdollisimman 
luonnolliseen tilaan (siistitty ja reilusti harvennettu metsä paras vaihtoehto 
koirapuisto ja agility halli  
Kuntoilu paikka, pyöräily  paikan viereen. Lapset ajavat pyörillä vanhemmat voisi jumpata.  
Koirapuisto 
Lasten liikennepuisto 
Leirintäalue takaisin vanhalle paikalleen. 
Monipuolinen toimintapuisto kaikenikäisille. Välineistö, joka on todella hulppea ja jota ei muissa 
lähimaakunnissa ole. Tullaan kauempaakin katsomaan! 
Jäähallin kylmäkoneistoa hyväksikäyttäen katettu tekojäärata pikaluistelijoille ja jääpallon pelaajille.  Niin,  
Imatralla ei ole pikaluistelijoita, mutta jääpallon pelaajia vielä jokunen. Mutta ei ollut muutama vuosi sitten  
juuri ampumahiihtäjiäkään, ei paikallisia, muun maalaisista puhumattakaan.  Samalla tavalla kuin 
lätkäpelaajat ja ampumahiihtäjät leireilevät Imatralla, myös luistelijoita ja jääpalloiloijoita voisi kiinnostaa 
leireillä täällä, jos olosuhteet ovat kunnossa. 
Monissa kaupungeissa on joku vähän keskivertoa parempi lapsille ja perheille tarkoitettu puisto, joka vetää 
perheitä koko kaupungista. Tällaisia ovat vaikka Kupittaa Turussa, Brahen puisto Kuopiossa tai 
Ainolanpuisto Oulussa.  
 
Puistot poikkeavat tavallisia puistoja laadukkaammalla ja monipuolisemmalla tarjonnallaan, mutta eivät ole 
mitään överipaikkoja, joiden kustannukset olisivat huvipuistoluokkaa.  
 
Ukonniemen puisto kannattaisi virittää sille tasolle, että se houkuttaisi väkeä myös Lappeenrannasta. 



Yhdessä muiden palvelujen kanssa puisto tekisi Ukonniemestä monipuolisemman vapaa-ajan viihtymisen 
alueen ja vahvemman vetovoimatekijän Imatralle. Nykyisellään Ukonniemi on hieman rujo ja maskuliininen 
ja urheilualueen suhteen melko ruma. Kaivataan paitsi pehmeyttä, myös kauneutta ja tyylikkyyttä. 
 
Mahdollisia toimintoja: 
 
- liikennepuisto 
- monipuoliset leikkivälineet 
- puutarha jollain kiinnostavalla teemalla 
- metsäpuutarha/arboretum? Ilmastoteema/ puumaailma.  
- What tree can do? on Stora Enson sloganeita, eli mitä kaikkea puusta voidaan tehdä?  Leikkialue voisi olla 
näyteikkuna siihen. Puun kierto alueella alusta loppuun. Kasvatus, monipuolinen käyttö, tutkimuksen esille 
tuominen. Metsäyhtiöt, yliopisto ja Geopark kavereiksi? 
- Alueen ympärivuotinen käyttö kaipaisi rakennuksen, mutta mahdollistaisi tiedepainotteisemman ja 
vetovoimaisemman käytön. Voisi paikata alueen surkeaa arkkitehtoonista kuvaa. 
 
Karting-rata sopisi tähän erittäin hyvin 
 
 
 
 
Tekojäärata. 
Uimahalli -joka saa lämmön jäähallin ja tekojääradan jäähdytysjärjestelmästä. 
Leirintäalue tuonne rannalle, niemenkärkeen wanhalle paikalleen tanssilavaja ja nykyinen "kalaravintola" 
otetaan leirintäalueen käyttöön toimisto-, ruokailu- ja pesutiloiksi.  
 


