
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 30.1.2023 klo 15.00 – 19.30

Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138)

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Härkönen ja Anne Nissinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:

1. Mitra Imatra Rakennuttaja Oy:n hallituksen katsaus
- Asiaa kokoukselle esitteli hallituksen puheenjohtaja Tommi Matikainen

2. Mitra Management Oy:n toimenpidesuunnitelma tervehdyttämistoimista
- Asiaa kokoukselle esitteli toimitusjohtaja Lassi Nurmi

3. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhtiöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot

-Kaupunginhallituksen jäsen Titta Myllärinen kertoi
kaupunkikehityslautakunnan ajankohtaisista asioista
-Kaupunginhallituksen jäsen Helena Roiha kertoi hyvinvointilautakunnan
ajankohtaisista asioista
-Kaupunginhallituksen jäsen Markku Pentikäinen kertoi Imatran
Kiinteistö- ja aluepalvelu Oy:n ajankohtaisista asioista’
-Kaupunginhallituksen jäsen Anne Nissinen kertoi koulutuskuntayhtymän
ajankohtaisista asioista

4. Meidän IT ja talous Oy
- Ilmoitus osakkeiden siirtymisestä 1.1.2023

5. Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.12.2022
- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävästä

valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2023



6.Tilinpäätös 2022 ennuste
-Kaupunginjohtaja Matias Hilden esitteli asiaa hallitukselle

Lisäksi kaupunginhallitus
-ohjeisti kaupunginjohtajan käynnistämään toimenpiteet Mitra Imatran
Rakennuttaja Oy:n hallituksen kokoonpanon muuttamiseksi.
-edellytti, että Mitra Management Oy esittää maaliskuun loppuun
mennessä tarkennetun suunnitelman tervehdyttämistoimista
kaupunginhallitukselle

4 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteistyöpalvelusta (TYP)

Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) vuosille 2023 - 2024.

5 Avustuksen myöntäminen SK-Vuokselle suunnistuksen SM-
kilpailuihin vuodelle 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi suunnistuksen pitkän matkan  SM-kilpailuihin 2024
liittyvän yhteistyösopimuksen.

6 Mansikkalan koulukeskus G-muutokset ja FYS/KEM kohdepoistot ja
työturvallisuus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mansikkalan
koulukeskuksen tilamuutokset tehdään esitetyn suunnitelman mukaisesti: G-muutokset
ja C226 FYS/KEM-tilan muutokset sekä aiemmin päätetty viilennysurakka, ja että
kaupunginvaltuusto myöntää näihin investointeihin lisämäärärahan yhteensä
550 000 €.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
valtuuttaa palvelujohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen sekä hankintapäätökset
edellyttäen, ettei myönnetty investointimääräraha ylity.

7 Hanke- ja maanvuokrasopimus Ivon asuinalueen kehittämisestä

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ivonranta Ky:n kanssa solmittavan Ivon alueen
hankesopimuksen, maanvuokrasopimuksen (liitteineen) sekä rakennusten
kauppakirjan liitteiden mukaisesti. Lisäksi kaupunginjohtaja oikeutettiin hyväksymään
sopimuksiin vähäiseksi katsottavia teknisiä muutoksia.

8 Alueen vuokraaminen 3FlashOne Oy:lle aurinkopuistoa varten Linnankoskella

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että:

1) Imatran kaupunki vuokraa 3FlashOne Oy:lle noin 40 hehtaarin alueen aurinko-
voimalahanketta varten Linnankosken peltoaukealta vuokrasopimuksen (liite 1)
mukaisin ehdoin. Vuokrattava alue rajoittuu pohjoisessa Linnankoskentiehen,



idässä Pietarintiehen, etelässä Pumppukujaan ja lännessä rautatiehen.

Vuokrattava alue on vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa nro 21127 pääosin
energiahuollon aluetta, joka on varattu aurinkoenergian tuotantoon (EN-aur) sekä
pieneltä osin lähivirkistysaluetta, jolla ympäristö säilytetään (VL/s).

Alueen vuosivuokra on varausaikana 10 €/ha/vuosi ja vuokra-aikana 1000
€/ha/vuosi. Varausaika päättyy, kun alueen asemakaavamuutos on saanut
lainvoiman ja aurinkovoimala on otettu käyttöön.

Vuokrasopimus on määräaikainen, vuokra-aika on 40 vuotta. Vuokralaisella on
mahdollisuus saada alue vuokralle uudestaan 40 vuodeksi, mikäli alueen
asemakaavanmukainen käyttötarkoitus säilyy samana. Tällöin vuokranantajalla on
oikeus tarkistaa vuokratasoa.

2) Kaupunginjohtaja Matias Hilden oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä
teknisiä muutoksia ja allekirjoittamaan vuokrasopimus.

9 Imatran kaupungin vanhusneuvoston ja Imatran ja Ruokolahden
vammaisneuvoston toimintasäännön muutos

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen vammais- ja vanhusneuvostojen
toimintasäännön.

10 Talousarvion 2023 käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Konsernipalvelut vastuualueen
käyttötaloussuunnitelman, investointibudjetin ja operatiiviset tavoitteet.

Kaupunginhallitus merkitsi Imatran kaupungin käyttötaloussuunnitelman tiedoksi.

11 Erääntyneiden saatavien kirjaaminen luottotappioksi
tilinpäätökseen 2022

Kaupunginhallitus päätti talous- ja rahoitushallintopalveluiden esityksen mukaisesti
kirjata Imatran kaupungin vuoden 2021 ja Imatran Vesi-liikelaitoksen 2018 – 2019
erääntyneet saatavat yhteismäärältään 115.968,33 euroa luottotappioksi vuoden 2022
tilinpäätökseen.

12 Perinnön luovuttaminen Imatran kaupungille

Kaupunginhallitus päätti hakea Valtionkonttorilta JK:n perintöä kohdistaakseen sen
lasten- ja nuorten kulttuuri- ja harrastustoimintaa tukevaan toimintaan, sekä
työikäisten ja ikäihmisten liikunta- ja hyvinvointitoimintaan. Kuntalaisia osallistetaan
erilaisin toimenpitein, jotta toimenpiteet pystytään kohdistamaan parhaalla
mahdollisella tavalla.



13 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjän nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston
pöytäkirjanpitäjänä toimii 1.3.2023 alkaen hallintopäällikkö ja varahenkilöinä
konsernilakimies tai kaupunginjohtaja.

14 Kokoomuksen valtuustoryhmän ja valtuutettu Titta Pitmanin
valtuustoaloite: Chat-palvelu Imatran kaupungin verkkosivuille

Kaupunginhallitus päätti merkitä vastauksen aloitteeseen tietoonsa saatetuksi ja saattaa
sen edelleen kaupunginvaltuuston tietoon, ja esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen
loppuun käsitellyksi.

15 Valtuutettujen Krista Nordbergin ja Heini Vesterisen valtuustoaloite:
Aloite siistimmän ympäristön luomisesta kaupunkimme lapsille ja
nuorille

Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunkikehityslautakunnan vastauksen aloitteeseen
tiedokseen saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää,
että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

16 Valtuutettujen Krista Nordbergin ja Heini Vesterisen valtuustoaloite:
Graffitiseiniä ja lisää katutaidetta Imatralle

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunkikehityspalvelut laatii
yhdessä eri toimijoiden kanssa graffitiseinän toteutusprosessin. Seinän sijainti ja
toteutusaikataulu sovitaan yhdessä Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n edustajan kanssa
ja viedään tarvittaessa erikseen kaupunkikehityslautakunnan päätettäväksi.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun
käsitellyksi.

17 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten,
ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan.

18 Saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneen kirjeen 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
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


