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Kaupungin virastot ja laitokset palvelevat 
pääsääntöisesti arkisin klo 9-15. Kesäaika ja 
vuosilomien keskittäminen juhannuksen jäl-
keiseen aikaan aiheuttaa kuitenkin muutok-
sia kaupungin virastojen ja yksiköiden auki-
oloaikoihin. Ajan varaaminen etukäteen on 
siksi suositeltavaa. 

Asiakaspalvelu Imatra palvelee 1.-31.7.  
arkisin klo 8-15.

Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelu 
suljettu heinäkuun ajan. Yhteydenottopyyn-
nöt asiakaspalvelu@imatra.fi

Rakentamiseen liittyvät mittaukset (raken-
nuksen paikan merkintä, sijaintikatselmus ja 
rajannäyttö) voi tilata numerosta p. 020 617 
4754.

Rakennusvalvonta
Kesälomien vuoksi rakennuslupia ei käsitel-
lä 28.6.-31.7. välisenä aikana.

Rakennusvalvonta on avoinna arkisin klo 
9-15.

Hakemuksia voi jättää normaalisti Lupapis-
te-palvelun kautta.

Lupapäätösten mukaiset rakennusvaiheen 
aikaiset aloituskokoukset ja viranomaiskat-
selmukset voi tilata normaalisti tuona aikana 
rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta 
p. 020 617 4316.

Varhaiskasvatus on keskitetty 26.6.-31.7.  
välisenä aikana 
• Vuoksenniskan vuoropäiväkotiin
• Rajapatsaan päiväkotiin
• Tainionkosken päiväkotiin
• Imatrankosken ryhmäperhepäivähoito- 
   kotiin 4.8. saakka

Vuoksenniskan alueella 3.6.-4.7. välisenä  
aikana
• Raution päiväkotiin

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus toimii
Rajapatsaan päiväkodilta 26.6.-31.7. välisenä 
aikana.

Kulttuuritalo Virta on suljettu 21.6.-4.8.  
välisen ajan pois lukien tapahtumat.

Pääkirjasto
aukioloajat: 
ma-to klo 9-19
pe klo 9-16
la-su suljettu

poikkeukset:
20.6. klo 9-16
21.6. suljettu

Lähikirjastot 1.-28.7. ei palveluaikaa,  
pääsy kirjastokortilla omatoimisesti  
päivittäin klo 7-21. 

Rajapatsaan kirjasto
aukioloajat: 
ma-ke   klo 13-19
to-pe   klo 10-16

la-su   suljettu
aattoina  klo 10-16

Vuoksenniskan kirjasto
aukioloajat:
ma-ke   klo 12-18
to-pe   klo 10-16

la-su   suljettu
aattoina  klo 10-16

Ticketmasterin lipunmyynti auki  
pääkirjaston aukioloaikoina.

Museot 
Taidemuseo
Museo on avoinna 1.6.-31.8. ma-to klo 9-19, 
pe klo 9-16, 20.6. klo 9-16, 21.6. suljettu

Teollisuustyöväen asuntomuseo
Museo on avoinna 25.6.-25.8. ti-su 11-17,  
ma suljettu

Virta-opiston toimisto on suljettu ajalla  
20.6-4.8.

Uimahallin aukioloajat 3.-20.6.
maanantai - torstai  klo 12-19
perjantai klo 12-17.30
lauantai, sunnuntai suljettu
Lipunmyynti päättyy 1 h ennen sulkemisai-
kaa.

Poikkeava aukioloaika:
torstai 20.6. klo 12-16.30
Lipunmyynti päättyy klo 15.30

Kassa avoinna 10.6.-20.6.
maanantai ja tiistai klo 8-18
keskiviikko ja torstai klo 10-18
perjantai klo 10-16.30

Uimahalli suljettu 21.6.-30.7.

Uimahallin aukioloajat 31.7.-25.8.
maanantai - torstai klo 13-19
perjantai klo 12-17.30
lauantai, sunnuntai suljettu
Lipunmyynti päättyy 1 h ennen sulkemista

Urheilutalon aukioloajat 2.5.-20.6.
maanantai - torstai klo 8-20
perjantai klo 8-18
lauantai, sunnuntai suljettu
Suorituspaikat suljetaan 1/2 h ennen  
sulkemista.

Poikkeavat aukioloajat:
torstai 20.6. klo 8-17
suorituspaikoilta poistuttava klo 16.30
Urheilutalo suljettu 21.6.-28.7.

Urheilutalon aukioloajat 29.7.-25.8.
maanantai - torstai klo 8-21
perjantai klo 8-18
lauantai, sunnuntai suljettu
Suorituspaikoilta poistuttava 1/2 h ennen 
sulkemista.

Kassa palvelee:
ma - to   klo 8-18
pe    klo 8-16.30

Nuorisopalveluiden toiminta kesällä
Kesäkuussa Hengaamo on auki ti-pe klo 14-
20. Lisäksi toimintaa on mm. Mikonpuistossa 
ja laavuilla; ohjelmaa voi seurata Hengaa-
mon somekanavilta Snapchat, Instagram ja 
Facebook @nuorisotilahengaamo. Loma-
aikana kaikki toiminta on suunnattu kaikille 
5.lk - 29 vuotiaille! Ohjaamo palvelee 19.6. 
asti. 
Heinäkuussa ei toimintaa! Hengaamo auke-
aa jälleen 9.8. ja Ohjaamo 13.8. 

Kaupungin virastojen ja toimiyksiköiden  
aukioloajat kesällä 2019
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