
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Kaupunginhallitus 
 
Aika 3.10.2022 klo 10.00 – 15.58 
 4.10.2022 klo 8.09 – 16.07 
   
Paikka Vallinkoski 
  
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  
 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markku Pentikäinen ja Jani Telkkä.  

 
3 Kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2025 

taloussuunnitelman II-käsittely 

 
Kaupunginhallitus päätti seuraavista linjauksista ja ohjeistuksista  
talousarviovalmistelun (TA2023) jatkovalmisteluille kaupunginhallituksen  
kolmanteen talousarviokäsittelyyn mennessä:  
 
- valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet palautetaan vastuualueille 

uudelleen valmisteltaviksi 

- rahoituksen ja rakentamisen kustannustason merkittävän nousun vuoksi 

matkakeskuksen osalta jatketaan vaihtoehtoisten ratkaisujen valmistelua 

 
Lisäksi kaupunginhallitus linjasi valmisteluaineiston perusteella seuraavaa:  
- kaupunkikonsernista maksettavien tukien ja toiminta-avustusten koordinointia 

kehitetään konsernijohtoryhmän johdolla ja jakoperusteissa tullaan jatkossa 

huomioimaan avustusten vastikkeellisuus 

- eläinlääkäreiden palkkatasoa tarkistetaan siten, että se vastaa Lappeenrannan 

eläinlääkintähuollon tasoa. Toimenpiteiden vaikutus TA2023 Imatran osalta on 

noin 14.000 €  

- kaupunkiympäristön kertaluontoiseen siistimiseen ja viihtyisyyden lisäämiseen 

osoitetaan erillinen 130.000 €:n lisämääräraha  

- Imatran Seudun Kehitysyhtiötä ohjeistetaan yhteistyön aktivoimiseen LUT/LAB 

korkeakoulujen kanssa, sekä Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran, VITAKO 

ry:n kanssa. Lisäksi ohjeistettiin järjestämään korkeakouluopiskelijoille 

mahdollisuuksia tutustua paikan päällä Imatraan, imatralaisiin yrityksiin ja niiden 

tarjoamiin työtilaisuuksiin.   

 



 
 
 
     

 

4 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle 
 

Merkittiin tiedoksi: 
 

1. IB-lukio ajankohtaiset 

- Asiaa kokoukselle esitteli opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio 

 

2. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhtiöihin nimeämien edustajien 
tiedoksiannot 
- kaupunginhallituksen jäsen Anne Nissinen kertoi koulutuskuntayhtymän 

ajankohtaisista asioista  
- kaupunginhallituksen jäsen Titta Myllärinen kertoi kaupunkikehityslautakunnan 

ajankohtaisista asioista  
- kaupunginhallituksen jäsen Sanna Prior kertoi hyvinvointilautakunnan 

ajankohtaisista asioista 
- kaupunginhallituksen jäsen Markku Pentikäinen kertoi Eksoten ajankohtaisista 

asioista 
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi Pro Kaukopään järjestämästä 

webinaarista 
 

5 Kaupungin ja seurattavien yhteisöjen 2/3 osavuosikatsaus 1.1. -  

31.8.2022 

Kaupunginhallitus päätti merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.   
 
Osavuosikatsaus saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 
 

6 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Imatran Vuokra-asunnot 

Oy:lle 
 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Imatran Vuokra-asunnot 

Oy:lle myönnetään enintään 826.915,87 euron omavelkainen takaus. 

 

Takauksesta peritään vuotuinen 0,4 % suuruinen takausprovisio. Takausmaksu 

määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä olevan lainan 

pääoman mukaan. 

 

Imatran Vuokra-asunnot Oy:n tulee toimittaa lainatakauksen vastavakuudeksi 

vähintään 250.000 euron kiinteistökiinnitys. 

 

Imatran Vuokra-asunnot Oy:n tulee toimittaa voimassa olevan hallintosäännön 

mukaisesti yksityiskohtaiset lainaehdot konsernitalouspäällikön hyväksyttäväksi. 

 

7 Vuoden 2022 investointimäärärahojen päivitys 
 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle investointimäärärahan  
lisätarpeen hyväksymistä jätevedenpuhdistamon ja kaupunki-infran  
saneerauskohteiden ylityksen osalta. 



 
 
 
     

 

 

8 Oppilasesitykset Etelä-Suomen alueelliselle maanpuolustuskurssille 

11. - 15.9.2023 
 

Kaupunginhallitus päätti esittää vuoden 2023 maanpuolustuskurssille oppilaiksi  
turvallisuuspäällikkö Eemil Stigmania ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka  
Nokelaista. 
 

9 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kaupunginvaltuuston 

päätöksestä 11.10.2021 § 114 (asemakaavan muutos 1095, 

kaupunginosa 76 Rautio) koskien Kaukopään koulun suojelun 

poistamista 
 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä hallinto-oikeuden päätökseen, ja saattaa asian myös  
kaupunginvaltuuston tietoon. 

 
10 Asemakaavan muutos 1129, Itä-Siitolan 50. kaupunginosan kortteliin 

44 ja kiinteistön 153-417-1-393 osalle (VU-1-aluetta) 
 

Kaupunginhallitus päätti, että käynnistetään asemakaavan muutos Itä-Siitolan 50.  
kaupunginosan korttelissa 44 ja kiinteistön 153-417-1-393 osalle (VU-1-aluetta).  
Vireilletulosta julkaistaan kuulutus MRL 63 §:n 3 momentin ja MRA:n 30 §:n  
mukaisesti paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. 

 

11 Eron myöntäminen Kristine Myllerille hyvinvointilautakunnan 

varajäsenyydestä sekä Mitra Management Oy:n hallituksesta ja 

uusien jäsenien nimittäminen ko. tehtäviin 
 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää  
Kristine Myllerille eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä sekä Mitra  
Management Oy:n hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen valitaan  
hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Anne Suomalainen ja Mitra Management Oy:n  
hallituksen jäseneksi Anne Suomalainen.  

 
12 Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2022 – 2030 

 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kaakkois-Suomen  
liikenneturvallisuussuunnitelman 2022 – 2030 ja lähettää sen edelleen tiedoksi  
kaupunginvaltuustolle. 

 

13 Kaupunginvaltuuston 12.9.2022 päätösten täytäntöönpano 

 
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 12.9.2022 pannaan 
täytäntöön esityksen mukaisesti. 

 

14 Imatran perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran 

kaupunki kartoittaa mahdollisuuden avata ystävyyskaupunkisuhteen 



 
 
 
     

 

Ukrainaan 

 
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen yhteysjohtaja Tea Laitimon valmisteltavaksi  
siten, että asia tuodaan kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi 31.12.2022 mennessä. 

 

15 Imatran perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Poikien 

oppimistulosten parantaminen, kehityksen seuraaminen ja 

raportointi 

 
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovion  
valmisteltavaksi 31.1.2023 mennessä. 

 

16 Imatran perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Poikien 

päivän huomioiminen Imatralla 

 
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovion 

valmisteltavaksi 31.1.2023 mennessä. 

 

17 Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite: Vuoksen 

kehittäminen kalastusmatkailuun 

 
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kalastusmestari Tomi Mennan  
valmisteltavaksi 31.12.2022 mennessä. 

 

18 Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite: Työtä ja tekijöitä 

Suomeen ja Imatralle 

 
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen henkilöstöhallintopalvelujen sekä  
työllisyysasiantuntija Marika Vennon valmisteltavaksi 31.1.2o23 mennessä. 

 

19 Valtuutettujen Krista Nordbergin ja Heini Vesterisen valtuustoaloite: 

Graffitiseiniä ja lisää katutaidetta Imatralle 

 
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginpuutarhuri Erika Luhtasen ja  
opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovion valmisteltavaksi 31.12.2022 mennessä. 

 

20 Kokoomuksen valtuustoryhmän ja valtuutettu Titta Pitmanin 

valtuustoaloite: Chat-palvelu Imatran kaupungin verkkosivuille 

 
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupungin viestinnän ja tietohallinnon 

valmisteltavaksi 28.2.2023 mennessä. 

 

21 Valtuutettujen Krista Nordbergin ja Heini Vesterisen valtuustoaloite: 

Aloite siistimmän ympäristön luomisesta kaupunkimme lapsille ja 

nuorille 



 
 
 
     

 

 
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginpuutarhuri Erika Luhtasen ja  
opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovion valmisteltavaksi 31.12.2022 mennessä. 

 

22 Valtuutettujen Krista Nordbergin ja Suvi Rautsialan valtuustoaloite: 

Kunnallisten luontopäiväkotien perustaminen Imatralle 

 
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinosen 

valmisteltavaksi 28.2.2023 mennessä. 

 

23 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran keskustan 

kehittämissuunnitelman pikainen päivittäminen 

 
Kaupunginhallitus päättää käynnistää aloitteen mukaisen suunnitelman laadinnan ja 
perustaa sitä varten erillisen Imatrankoski-työryhmän. Työryhmän kokoonpano 

päätetään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa. 
 

24 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 
 

Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, 

ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan. 

 

25 Saapuneet kirjeet 
 

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tietoonsa saatetuksi. 
 

 
 
Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä antaa puheenjohtajisto:   
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen  puh. 040 593 0552 
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikko Airas  puh. 045 635 3811 
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Härkönen sähköposti:    
     timo.harkonen@imatra.fi 
 
Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä vt. 
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä: 
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden   puh. 020 617 2200 
 


