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Pidän tästä paikasta
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Miksi pidät tästä paikasta?














































Kiva uimaranta.
BioVuoksi
kirjasto
urheilutalo
uimaranta
Lietteen uimaranta
Asuin alue on mukava ja turvallinen
Koska urkkitalo
Käyn Kylpylän salilla
Tanssistudio on mukava paikka oppia
Kaverin koit
Se on rauhallinen alue missä ei ole paljoakaan hälinää, plus se sijaitsee mukavalla alueella :D
Imatran paras uimaranta
Viihtyisä
Mukava puistoalue
koska kalastan siellä
Oma pihapiiri
hyvä paikka hengailla
Abc Imatralla on joskus kiva viettää aikaa, koska se on iso paikka, jossa voi oleskella
koska seillä on r kioski
Mukava lenkkeilypaikka
Mukava ranta
Harrastuspaikka, sijaitsee kivalla paikalla
Abc:llä yleensä nuoriso kokoontuu ja viettää siellä koko päivän ja viihtyvät hyvin.
Koska siellä on hyvä ja turvallista asua
Hienot maisemat
Hyvä paikka
Imatran paras asuinalue ja asun täällä
Imatran viihtyisin ajanviettopaikka
Mansikkala Imatran tällä hetkellä parhain ja viihtyisin alue
koska pidä pesäpallosta
Paras uimaranta
hienot maisemat. näkee venäjällekkin.
Koska siellä on hauska oleskella.
Koska olen siellä paljon
siellä voi olla kavereiden kanssa
hauskaa
koti
Tuleva kotimaisemani!
Koska se on lähin uimaranta
koska se on hieno
en tiiä
Koska asun siellä.
Oma koti.
Koska se on kotini
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koska harrastan täällä salibandyä.
koska se on minun kotini ja rakastan kotiani. Itse asiassa pidän koko kadusta/kylästä.
Paikka on hyvin rauhaisa.
Koska on lyhyt matka Imatran keskustaan
Siellä on hiljaista.
siellä on hiljaista
Koska siellä on hauskaa
en tiedä
Siellä on koti
Koska siellä on laavu
asun siellä
Täällä on kiva käydä lenkillä
pidän tästä koska kaverini sauu täällä ja vietän siellä paljon aikaa.
Sieltä löytää mitä haluaa
Koska se on minun kodin osoite
koska prisma on ainut "kauppakeskus"
Täällä on paljon kauppakeskuksia missa viihdyn
tykkään olla metsässä ja rauhoittua/käydä lenkeillä. jokaisella pitäisi olla kodin vieressä kunnon me
Täältä on mahtavat näkymät, ja rappuset joissa voi treenata
pidän tästä metsä alueesta koska käydään koulun kanssa siellä biologian tunneilla. metsä on meidä
sää ei kannata kaataa.
Mustalampi on mukavan rauhaisa seutu.
Kiva käydä lenkillä täällä.
Siellä on rauhallista ja kaunista
Koska pelaan jääkiekkoa
Vanha silta on todella kaunis
Vanha silta on kaunis ja eri vuoden aikoihin näkymät ovat kauniita
Kiva viettää aikaa kesäisin
Koska pelaan hokia
Koska siellä voi viettää aikaa kun muualla ei oikein ole paikkaa
harrastan jääkiekkoa
Auringon laskun aikaan hienon näköinen
Koska asun siellä ja olen viettänyt siellä paljon aikaa kavereideni kanssa
Kotona on aina mukavinta ja siellä on rauhallista.
koska teatteri on siellä ja se on nätti talo ja kaikki on tervetulleita!!
Koska siellä vietän paljon aikaa ja siellä on mukavaa.
mun hima
koska asun siellä se on mukavaa, rauhallista ja kaunista asuinaluetta.
siellä on miun perheen koti, jossa on paljon tunnearvoa ja eläimiäkin löytyy
koska asun siellä. se on mukava paikka.
koska siel on PLEIKKARI
Täällä on kiva lenkkeillä.
Koska siellä on kauniin näköisiä maisemia. Sekä siellä on hyvä viettää aikaa kavereiden kanssa.
Koska siellä vietän paljon aikaa ja siellä on hyvä palvelu
se on hasu
Tykkään hesestä, koska siellä on hyvää ruokaa.
Siellä on hyvä viettää aikaa, ja sinne on kiva kävellä niin pitkälle et näkee vuokselle
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koska se on hieno nähtävyys
Sieltä saa megaforcea
Täällä vietän paljon aikaa
se on kaunis paikka
Koska tuossa sijaitsee kouluni.
Hengaamo on täällä :)
Koska McDonaldsissa on hyvää ruokaa
hyvää ruokaa
siellä voi eräjormailla
siel on kiva eräjormailla kavereitten kanssa
hyvä sohva ja oleskelu paika
Koska asun siellä<3
Koska asun siellä
kiva olla kavereitten kaa kesällä
voi viettää aikaa kavereiden kanssa
hyvin voi viettää aikaa
Kaikki on niin lähellä.
paras uimaranta
Melkein keskellä kaupunkia, rauhallinen paikka. Mukavat näköalat ja lenkkipolut
Koska siellä pelataan pesäpalloa
Mellonlahti on kaunis paikka ulkoiluun ja käytän koiraani siellä kesäisin viilentymässä vedessä.
Koskenparras on Imatran napa :)
Mellonmäki on mukava paikka ulkoiluun. Niin hiihtoon, lenkkeilyyn kuin mäenlaskuun.
Meltolassa on rauhallista asua ja naapurit ovat mukavia.
Harrastan Aviasportilla jalkapalloa ja se on todella hyödyllinen.
Karhumäellä on hyvät liikunta mahdollisuudet. Lenkkeily frisbee golf, jalkapallo yleisurheilu ja moni
Lammassaari on kaunis paikka ulkoiluun ja makkaran paistoon.
Ukonniemi on mukava uimaranta. Käyn siellä eniten uimassa. Jäätelökioski on iso plussa.
Kosk patsaan ässä
Imatrankosken koululla on hyvä frisbeegolfrata ja parkour paikka sekä rampit, jotka ovat melko uud
Vanha kouluni
Päivärannalla on mukavia kesäleirejä ja hyvää ruokaa.
Vuoksen lähellä on siistiä luontoa, joka sopii ulkoiluun ja Vuoksi on kaunis turistikohde.
Hyvä kauppa
Siellä on useita ravintoloita ja kauppoja sekä siellä järjestetään tapahtumia.
Asun siellä
Pidän uimisesta ja Ukoskan uimaranta on hyvä paikka uida.
Hyvä viettää aikaa lämpimässä
Pidän lukemisesta ja kirjoista.
Pidän kirjoista ja lukemisesta.
Pidän lukemisesta
Siellä on jäähalli
Vuoksi ja sen rannat ovat mukavaa lenkkeily aluetta ja sen rannoilla on kivaa vain istuskella kesäisin
Koska siellä on kivoja ratsastusleirejä
Ratsastan Rajavaelluksella ja pidän vuonohevosista.
Lappeenrannassa on kiva hengata
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Pidän hevosista.
Hyvä paikka viettää aikaa
Hyvä retkeily alue
Hyvä paikka viettää aikaa
Käyn Einolassa leireillä.
Imatran VPK:n paloasema on minulle hyvin tärkeä
Pidän hevosista. Käyn leireillä.
Siel o eksoottisii juomii
Hyvä paikka urheilla ja uida
toiseksi paras ruokakauppa imatralla
Agilityhallilla on treenit.
Paras koulu ikinä
Pidän hevosista.
Paras ruokakauppa imatralla
Koska siellä on nuorisotila Hengaamo
Ihana ulkoilu paikka. Tykkään myös uudesta kaupunkipurosta tosi paljon
Pidän hevosista ja käyn ratsastamassa Harjulan tallilla.
Talli
Pidän lukemisesta ja kirjoista.
Mellonlahdella ja muuallakin Vuoksen rannalla on hyvä maastoilla ja lenkkeillä.
Käyn leireillä
Hevosia, paras paikka ja hyvä harrastuspaikka
Monimuotoista luontoa, saa olla rauhassa.
koska hyvää halpaa ruokaa
hima o paras
juha tykkaa monsterista
Se on miun oma koti
Emt
Asun siellä
asun siellä
Mansikkala on hyvä paikka
Ku siel on jotain kauppoi yms..
Koska täällä on paljon eri kauppoja ja siellä on kiva liikkua kun siellä on se metsä
pidän tästä paikasta sillä vietän aikaa tuolla todella paljon harrastukseni kautta
Koska siellä voi pelata jalkapalloa
se on miun koti ihan paras
Koska se on halpa ja siellä on paljon palveluita "nörteille" esim Elisa
koska golf kenttä on lepmi paikkojani imatralta.
Koska koti!
Se on mun koti
Koska siellä on keskus asema ja sieltä pääsee junaan
Koska se on kotini
koska karhunmäki on hyvä paikka ja siellä on kaikki lähellä
Imatran jäähalli on hieno ja uusi jäähalli. Hyvät puitteet ainakin jääkiekkoon .
Koska siellä harrrastan uintia ja siellä on myös kivaa viettää aikaa
koska käyn siellä melkein joka päivä ja tykkään hiihdosta
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tämä on hyvä asuin alue
Tekonurmella on kiva kesäälä pelata futista.
Koskinäytökset ovat hienoja
hyvät urheilu mahdollisuudet lähekkäin.
siellä on lämmin sänky
Pääsen harjoittelemaan
siellä voi lenkeillä koiran kanssa ja siellä voi uida
se on uusi jäähalli ja siellä on hyvä pelata jääkiekkoa
Koska partiokokoukseni järjestetään siellä.
Koska siellä on paljon luontopolkuja ja aktiviteetteja kesäisin esim. sub-lautailua
jääkiekko on kiva harrastus
Koska siellä on kauniita paikkoja.
Uiminen
Koska siellä pystyy urheilemaan.
Koska Täällä on ratsastus mahdollisuus
Musta- ja Niskampi ovat rauhallisia paikkoja asua.
Vietän siellä paljon aikaa
Ranta
Hyvä oleskelupaikka
Koski on kaunis ja kuvaa hyvin imatraa
Asun täällä päin ja pidän vuoksenniskasta.
Asun täällä
Koski on rauhoittava paikka
Siellä on kauppoja ja kaikkea kivaa nähtävää
Täällä voi uida ja rauhoittua
koska asun siellä
lempi kauppani
kiva kalastaa
kaverit lähellä
kiva pelata palloa
kiva hengailla
urheilutalo (pelikone on antava)
Mansikkalassa kaikki on lähellä. Pystyy viettämään aikaa.
Ukonniemessä hyvät urheilumahdollisuudet.
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En pidä tästä paikasta
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En pidä tästä paikasta
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Miksi et pidä tästä paikasta? Miten sitä voisi mielestäsi kehittää?













































Havurinteen 'koulusta' huonoja fiiliksiä
NO ei se nyt kivaa oo olla parakeissa
Ankea suunnittelu ja aika kuollut alue
Se on tylsä ja aution oloinen.
Ankea ja kuollut alue
kuka nyt koulusta tykkää :DD
Koska homekoulu
"Aika kulunutta aluetta”
Keskusta on aika kuolleen näköistä ja karua
Tyhjillään ja epäsiisti
kIRJASTO ON HINTEILLE
huono ilmastointi. hommataan parempi ilmastointi
paska ilmastointi
Koska täällä ei ole oikein mitään
Liian rajua menoa minulle.
Katulamput voisi palaa kello 00 jälkeen
Syrjässä
"en tiiä”
en tiedä
koska se on homeessa
En tykkää tulla kouluun. Paikkaa voisi kehittää sillä, että käytäville tulisi esim penkkejä
Vanha kaatopaikka arveluttaa!
Koska koulu
"Vaikka täällä on toinen koti, en pidä tästä paikasta koska XXXXX asuu täällä. XXXXX on avohoito skitsofreenikko, joka juoksee lasten perässä, huutelee kaikkea tosi sopimatonta esim.
huora, äpärä. Hänestä ollaan valitettu vaikka kuinka monta kertaa, mutta asialle ei olla moneen vuoteen tehty mitään. Pikkuveli ja minä pelätään (ja varmaan moni muukin) häntä niin
paljon että kun hänet näkee edes kaukaa niin koko kroppa alkaa täristä. Asian voisi korjata
hommaamalla XXXXXlle hoitopaikan.
Liian kaukana kaikesta
koska se on pieni saari
turhia paikkoja
Huono sisäilma.
koska on huiobioa
en pidä tästä kohdasta pyörätiellä koska siinä ei ole katuvaloja ja kun on piemeää siinä ei näe
mitään. siihen olisi kiva jos olisi katuvalo
Paraakit ei ole hyviä koska ne ovat ahtaita ja parantaa voisi että rakennetaan oikea koulurakennus vanhan koulun kohdalle
Keskusliikenneasema on ruma
Huviksee
Hieman kuollut alue ja pitäisi saada elämää enemmän, tyhjiä kauppoja ja rakennuksia paljon
Siel on huonot tiet
koska se on pelottava ja ankea paikka
koska se on pelottava ja ankea paikka
Keskusliikenne asema ei ole oikein edukseen, tehdä vähän nykyaikaisemmaksi ja ei olisi niin
harmaan näköinen
siinä on mansikkalankoulu
Huonoo ruokaa
Sielt ei saa megist
homekoulu, sisäilmaongelmat , haisee kamalalle
Huono sisäilma

Yleiskaavakyselyn tuloksia 11 (20)
2018








































Koska koulu ei ole hauskaa
"Koska koulu ei ole hirveen kivaa”
koska koulu
Imatran kauneimmalla paikalla ollut urheilukenttä on kuin raiskatun näkönen!
Koulu o n homeessa ja opiskelusta ei tule kunnolla mitään
Koska koulu on homeessa
Koulussa sisäilmaongelma, huono olla. Koulun ympärillä ei hyviä liikuntapaikkoja, kun kenttäkin laitettiin pilalle.....
Surkean näköinen paikka...
Homo asuu siel
Huono asfaltti, laittakaa uusiks
Aika huono ympyrä.... Ihan niinkuin hyppyrimäki
Koska koulu on tylsää ja home määriä vois yrittää vähentää
XXXXX homo
Koulu on huono
Urheilukenttä kunnostettava
huviksee
Ku siel vois olla enemmä kaikkee kivaa�
XXX asuu siin
en pidä tästä paikasta sillä siellämei ole kaikkea mitä tarvittaisiin
se näyttää karulta, kauppoja voisi olla enemmän
se ei ole kivan näköinen paikka. Sielä voisi olla enemmän kauppoja
en tiiä ei oo muuta paikkaa mistä en tykkää
se on pelottava paikka
Siellä ei viihdy, ja siellä on liian voimakas meikkien haju!
Se on vaikea kulkuinen
Liian kallis, mutta pieni plussa koska paysafecardit
Koska koulu on homeessa ja olen homeelle hieman allerginen
koska siellä on koulu
Synkkä paikka
Tekonurmi on todella kova eikä se ole tasainen.
Koska vuoksenniskalla on todella karua ja siellä ainoa tarpeellinen toiminta on bio vuoksi
"Koska siellä on niin karua.”
Uima- ja urheiluhalli ovat aika vanhoja joten niitä voisi remontoida ja kehittää.
Se on turha, vanha eikä siellä ole enää kauppoja.
pelottava silta kulkea esim. pyörällä
Sienimäki on karmiva
Tällä ei ole mitään.
Ankeata seutua. Paljon kehitettävää.
Rajapatsasta täytyy kehittää, koska se on ankea ja muistuttaa Svetogorskia.
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Uusi idea
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Uusi idea
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Mitä haluaisit tähän paikkaan?














































Liikuntahalli
Uusi hyvä kuntosali
Liikuntahalli pt2
Vuoksenniskalle tarvitsisi jotain eloa (mm. kauppoja ja tapahtumia)
Ostoskeskus olis ihan mukava tällekkin kylälle.
Lisää turisteja, nuoria ja muita kiinnostavia kauppoja?
Uusi pieni ostoskeskus
vesihyppytorni.
Jonkun kaupan.
Sisähalli skeittaukseen ja scoottaukseen
ostoskeskus
Uimala torneineen takaisin. Turvalaitteita toki tarvitaan.
Että siihen tulisi uudelleen kauppakeskus
Uusi kevyen liikenteen yhteys padon jatkeeksi Kanavakadun suuntaan.
"jotain kivaa"
tänne voitaisiin rakentaa uusi urheilukenttä
liikenneympyrä
Tuolla vois alkaa myyä burnii
Tähän voisi rakentaa pyörätie/jalankulku sillan koska aika monia koululaisia kulkee toiselta
puolelta vuoksea mansikkalan kouluun ja on niin pitkä matka pyöräillä junaratasillan kautta.
niin olen pienestä asti haaveillut tähän jalankulkusiltaa. jos on koulun jälkeen todella väsynytkin niin olisi lyhyempi matka jos tuossa olisi silta.
liikenneympyrä
Uusia taloja
Jääkiekkokaukalon
Tähän voisi tulla uusi koulu. On kyllä aika syrjäseudulla mutta ei se haittaa!
Haluaisin kauppakeskuksen, missä olisi vaateliikkeitä ja muita liikkeitä mitä ei täällä imatralla
vielä ole.
Uuden mansikkalankoulun, ruokala pois koska se haisee sanonko mille joka päivä
Haluaisin kasan paskaa tuonne
Keskustaa voisi uudistaa
Lisää kauppoja liian ankee
enemmän rakennuksia ja kauppoja
Salibandy areena
viihtyvyyttä ja luonnon rauhaa
viihtyvyyttä ja luonnon rauhaa
Bussit voisivat kulkea kouluaikataulujen mukaan, ettei niitä tarvitseisi odottaa niin pitkään.
Jokin kulkusilta, että pääsisi helposti vuoksen toiselle puolelle
Lisää kauppoja yms.
Tällä on purettu Savikannan koulu tilalle voisi laittaa jotai muuta :)
Vois pistää megistä myyntii
leikkipaikan/leikkikentän.
linnuille jotain
Lisää urheilu- ja vaatekauppoja/kauppakeskuksen
Mellonlahden alueeseen, kannattaa panostaa! Uudet kodat yms kannattaa hankkia sinne.
Valvontakamerat yms. valvomaan niitä, jotta ilkivalta voisi vähentyä
Meltolaankin lapsille jotain, tähän vanhan tenniskentän alueelle voisi tehdä hyvin lapsille jonkun kunnon leikkipaikan. Meltolassa sellaista ei oikeastaan ole.
Baska koulu
Uusi koulukampus
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Uusi rautatieasema
Lisää asutusta ja uusia kauppoja
Lisää asuinalueita
Lisää maatiloja
Uusi uimahalli jossa olisi 50m allas ja hyppytornit.
Jonnekin keskustan alueelle elokuvateatteri
Heppatalli
Kaarisilta kävelijöille/pyöräilijöille.
Tienylityspaikka kevyelle liikenteelle Koulukadulta Tainionkoskentien yli
Uusi mattolaituri ja enemmän matonkuivauspaikkoja
Tie kunnostettava
jalkapallokenttä pliis
sinne pitös tula uimapaika
Kauppakeskus joku kunnon
Paremman koulun
isompi maneesi einolaan
että nuorten huoneeseen saisi tulla nuoremmat
Uusi pelihalli
LAsten iso leikki paikka missä olisi iso liukumäki keinut ja vaikka mitä muuta kivaa kiipeily teline
uusi koulukeskus
lentokenttä
"kauppakesku"
vesipuisto
Voisi tulla uusi kauppakeskus jonnekkin imatrankosken alueelle jossa olisi vaikka tiger, glitter,
the body shop ja monia muita hyviä kauppoja kuten monki
Vesipuisto tai edes kunnon hyppytornit ukoskaa
Tenniskenttä
hiihtohalli
Vuoksenniskasta voisi tehdä viihtyisämmän ja kunnostaa rakennuksia
Tenniskenttä, koska alku lämmittely vaihtoehto ja myös vapaa-ajalla monta kertaa muut kentät täynnä. Melummin kesällä pelaa tennistä pihalla kuin tennishallissa.
tenniskenttä
Tähän voisi tehdä viihtyisän leikkipuisto lapsille vähän niinkuin Savonlinnassa Pikku kakkosen
leikkipuisto
Parkour rata
Joku nuorten oleskelu paikka mansikkalaan
tätä siltaa pitäisi leventää
Riittävän iso kauppakeskus vanhan Prisman paikalle
Lisäkoulu, nykyisiin tungetaan liikaa oppilaita ja ilma loppuu
Nuorisotila Niskallekin
oppilaillekin lukollinen pyöräparkki
abdul-trampoliinipuisto
Maauimala
Vuoksenniskalle skeitti rampit
Mäkkäri
Lisää lohi-istutuksia ja kalastusmatkailumarkkinointia
Vesihuvipuisto
Lähikauppa
Kuplahalli
Pitäisi hyödyntää Saimaan läheisyyttä huomattavasti paremmin. Pitäisi luoda palveluita veneillä liikkuville. Ranta-alue olisi hyödynnettävissä ja matkailualue (uusi pienvenesatama) toisi
alueelle rahaa.
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Tietoja vastaajista
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Missä kaupunginosassa asut? Kylät löytyy kaupunginosien
jälkeen listasta.
Kohoniemi
Hirslampi
Laitila
Siitola
Räikkölä
Rouhiala
Rahikkala
Pelkola
Näträmälä
Mattarila
Kyyrölä
Kiurula
Jakola
Hallikkala
Anteroisenmäki
Vuoksenniska
Virasoja
Tuulikallio
Tienhaara
Teppanala
Tainionkoski
Suo
Sotkulampi
Sienimäki
Savikanta
Saimaanranta
Saarlampi
Saareksiinmäki
Ritikankoski
Rautio
Rajapatsas
Pässiniemi
Onnela
Neitsytniemi
Mustalampi
Meltola
Mehiläismäki
Mansikkala
Linnansuo
Linnankoski
Kymälahti
Kurkvuori
Korvenkanta
Kaukopää
Karhunmäki
Karhukallio
Itä-Siitola
Immala
Imatrankoski
Huhtanen
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Asuinalueeni on turvallinen
Kyllä
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71 – 80
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21 – 30
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Asuinalueeni on viihtyisä
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Asuinalueellani liikenne on liian vilkasta
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Asuinalueellani on mukavaa leikkiä, pelata, ulkoilla tai harrastaa
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Valitse ne kuvat, jotka kuvaavat toiveittesi Imatraa vuonna 2040. Voit
valita useamman kuvan.
Joukkoliikennettä ja kävely- ja pyöräilyteitä
Yksityisautoilua
Vanhoja rakennuksia
Uusia rakennuksia
Vilkasta kaupunkikulttuuria
Väljästi rakennettuja omakotitaloja
Tiiviisti rakennettuja ja korkeita kerrostaloja
Luonnonläheisyyttä ja rauhaa
Alueita joissa viettää vapaa-aikaa
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