
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 13.3.2023 klo 17.30 – 18.44

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katja Tiainen ja Mikko Airas.

3 Ilmoitusasiat

USO 7-verkoston toimintakauden esittely
- Asiaa kokoukselle esitteli FCG Finnish Consulting Group Oy:n johtava konsultti

Anni Antila

4 Imatran kaupungin ja seurattavien yhteisöjen vuoden 2022
talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuusto merkitsi tilinpäätöksen 2022 ennakkotiedot tietoonsa
saatetuksi.

5 Selvitys valtuustoaloitteista v. 2022

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteiden tämänhetkisen
valmistelutilanteen ja totesi, että selostusosassa esitellyt aloitteet nro 1 – 16 on
loppuun käsitelty.

6 Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen vuosiraportti 2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Imatran kaupungin hyvinvoinnin– ja
terveydenedistämisen vuosiraportin 2022.

7 Sidonnaisuuksien tarkastaminen

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedokseen saatetuiksi.

8 Uuden keskusaseman toteutussuunnittelun käynnistäminen



Kaupunginvaltuusto antaa Mitra Imatran Rakennuttajalle toimeksiannon
käynnistää esitetyn konseptin pohjalta uuden keskusliikenneaseman
hankekehityksen ja toteutussuunnitelman laatimisen.

Rakennuksen tarkempi hallinnollinen muoto ratkeaa hankekehitysvaiheessa
suunnitteluprosessin aikana ja päätetään tarkemmin ennen rakentamista.

Uuden keskusliikenneaseman investointipäätös tehdään hankekehitykseen ja
toteutussuunnitelmaan perustuen hallinnollisen muodon ratkettua pyytäen
konserniohjeen mukainen ennakkokäsitys kaupunginhallitukselta.

Rakentamisen kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 5 M€.

9 Imatran ja Lappeenrannan tieliikenteen toimivaltaisen
viranomaisen toimivalta-alueen yhdistäminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että
 Imatran kaupunki hakee muutosta lakiin liikenteen palveluista (320/2017), joka

mahdollistaa Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien tieliikenteen
toimivaltaisen viranomaisen alueiden yhdistämisen yhdeksi Lappeenrannan
seudun tieliikenteen toimivaltaiseksi viranomaiseksi,

 Imatran kaupunki hyväksyi liitteenä olevan kaupunkien välisen
yhteistoimintasopimuksen ja

 kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma valtuutettiin tekemään
yhteistyösopimukseen vähäisiä teknisiä muutoksia ja allekirjoittamaan sopimus.

10 Valtuutettu Heini Vesterisen valtuustoaloite: Kuvataiteen
perusopetuksen aloituspaikat tulee palauttaa Virta-opistoon ja
koko Imatran lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tila
tarkistaa

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä hyvinvointilautakunnan vastauksen aloitteeseen
tiedokseen saatetuksi ja merkitsi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja päätöksistä antavat kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto
sekä kaupunginvaltuuston viranhaltijajohto

Yhteystiedot:
Valtuuston puheenjohtaja Anna Helminen puh. 020 617 2280
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Päivi Marttila puh. 050 301 2828
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Antero Lattu puh. 0400 554 379

Kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


