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Aika 21.08.2017 klo 17:30 - 19:00
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Poissa Ellonen Hanna-Kaisa hyvinvointijohtaja
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Heino Kaisa hallintojohtaja
Roslakka Kai talousjohtaja
Äikäs Topiantti kaupunkikehitysjohtaja
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Allekirjoitukset

 Niina Malm Kaisa Heino
 puheenjohtaja sihteeri

Käsitellyt asiat 71 - 78

Pöytäkirjan tarkastus

 Tom Färd Mervi Hasu

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

29.8.2017 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Kaupunginvaltuusto § 71 21.08.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV § 71 Tämä kokous on kutsuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:

 "Imatran kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla maa nan tai-
na, 21.8.2017 klo 17.30. Kokouksessa kä si tel lään esityslistassa nro
7 / 2017 mainitut asiat. Esityslista on näh tä vä nä kaupungin
internet-sivuilla 16.8.2017 alkaen.

 Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Imatran kaupungin asia kas pal-
ve lus sa, kaupungintalolla tiistaina 29.8.2017

 klo 9.00 - 11.30.

 Niina Malm                                          Kaisa Heino
 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja   hallintojohtaja"

 Kokouskutsu on julkaistu kaupungin internet-sivuilla ja lai tet tu
yleisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle 16.8.2017 alkaen.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 72 21.08.2017

Pöytäkirjantarkastajat

KV § 72

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tom Färd ja Mervi Hasu.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 73 21.08.2017

Ilmoitusasiat

KV § 73 Valtuustoseminaari perjantaina 15.9.2017.

 Imatra -päivä 26.8.2017
 Kahvia ja Kohtaamisia Inkerinaukiolla klo 10.30-11.30

 Viestintäjohtaja Liisa Hupli-Oinonen esittäytyi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 197 26.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 74 21.08.2017

Maankäyttösopimus Ritikankoski / Kaava nro 1078

1621/10/02/03/2016

KH § 197 Valmistelija: Kaisa Heino

Kaupungingeodeetti Sini Pekkalan selvitys 16.5.2017:

"Kaupunkisuunnittelu on neuvotellut asemakaavamuutokseen nro
1078 liittyen liitteenä olevan maankäyttösopimuksen ase ma kaa va-
muu tos alu een kiinteistön 153-30-10-1 omistajien kanssa. Maan käyt-
tö so pi muk ses sa sovitaan asemakaavaehdotuksen mukaisesta ra-
ken ta mi ses ta, maanomistajan osallistumisesta yh dys kun ta ra ken ta-
mi sen kustannuksiin ja muista kaavan toteuttamiseen liittyvistä sei-
kois ta."

Vaikutusten arviointi:  Päätöksen vaikutusten arviointi on tehty asemakaavan laatimisen
yh tey des sä. Päätös noudattaa kaupungin maapoliittisen ohjelman
pe ri aat tei ta.

Oheismateriaali:          1. Sopimusalue kartalla
 2. Asemakaavaehdotus nro 1078
 3. Maankäyttösopimus Ritikankoski / kaava nro 1078

Vs. kj:n ehdotus:        Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liit-
tee nä olevan maankäyttösopimuksen kiinteistön 153-30-10-1 omis-
ta jan kanssa. Sopimuksen voimaantulo edellyttää sopimuksen hy-
väk sy mis pää tök sen lainvoimaistumista.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 74

Liitteet: 1. Sopimusalue kartalla
 2. Asemakaavaehdotus nro 1078
 3. Maankäyttösopimus Ritikankoski / kaava nro 1078

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan maan käyt tö so pi muk-
sen kiinteistön 153-30-10-1 omistajan kanssa. Sopimuksen voi-
maan tu lo edellyttää sopimuksen hyväksymispäätöksen lain voi ma is-
tu mis ta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 33 18.04.2017
Kaupunginhallitus § 198 26.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 75 21.08.2017

Asemakaavan muutos 1078, kaupunginosassa 30, Ritikankoski

1621/10/02/03/2016

KAUPKLTK § 33 Valmistelija: Julia Virkkala

Kaava-alueen määrittely:

Kaupunginosa 30, Ritikankoski. Kortteli10, tontti 1.

Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 10, tontti 1.

Kaavamuutosalue sijaitsee Ritikankosken kaupunginosassa, osoit-
tees sa Siitolanranta 3. Kaavamuutosalue käsittää korttelin 10 tontin
1. Kaavamuutosalue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä   
Imat ran ydinkeskustasta pohjoiseen.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan liike-, toimisto- ja asuin-
ti lo jen täydennysrakentaminen. Kaava mahdollistaa kau pun ki ra ken-
net ta tiivistävän täydennysrakentamisen ja lisää asu mis mah dol li-
suuk sia sekä palveluita kaupungin keskustan tuntumassa.

Asemakaavan muutos on käynnistetty maanomistajan aloitteesta.

Kaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella Uutisvuoksessa
23.10.2016. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 23.10.2016 –
7.11.2016 välisen ajan vaikutuksiltaan vähäisenä. Kaavaluonnos
ase tet tiin ELY-keskuksen lausunnon perusteella uudelleen
nähtäville vai ku tuk sil taan merkittävänä.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,38 ha.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä ei tehty muutoksia olevaan
tont ti ja koon.

Vaikutusten arviointi:  Asemakaavamuutoksen vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa.

Peruste:  Koska asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä, kaavan
hy väk syy kaupunginvaltuusto.

Liite:  Asemakaavakartta ja –selostus nro 1078/23.10.2016

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutos 1078
kau pun gin osas sa 30, Ritikankoski hyväksytään.

Asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan kau pun ki ke hit tä mis lau-
ta kun nan käsittelyn jälkeen nähtäville 30 päivän ajaksi.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 33 18.04.2017
Kaupunginhallitus § 198 26.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 75 21.08.2017

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

 ___________________

KH § 198 Valmistelija: Kaisa Heino

Asemakaavan muutos 1078 on ollut nähtävillä 24.4.-23.5.2017.
Näh tä vil lä olos ta on kuulutettu ilmoituslehti Uutisvuoksessa
23.4.2017.
Ulkopaikkakunnalla asuvia osallisia ei asemakaavan muutoksen
1078 osalta ole.

Nähtävilläoloaikana ei jätetty muistutuksia.

Asemakaavan muutosalue on rakennuskiellossa. Rakennuskielto
pois tuu asemakaavan saatua lainvoiman.

Asemakaavan muutoksen johdosta tehdään maankäyttösopimus.

Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot ra ken nus val von ta jaos tol-
ta, Imatran seudun ympäristölautakunnalta, Kaakkois-Suomen
ELY-kes kuk sel ta, Museovirastolta ja Etelä-Karjalan Museolta.

Lausunnot

Rakennusvalvontajaoston lausunto 9.5.2017 § 26:

Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosehdotusta
1078 kaupunginosa 30, Ritikankoski, huomautuksitta.

Imatran seudun ympäristölautakunnan lausunto 16.5.2017 § 41:

 Imatran seudun ympäristölautakunnalla ei ole muuta huo mau tet ta-
vaa kaavaehdotuksesta, kuin että riittävän melusuojan tur vaa mi sek-
si pihan oleskelualueella ulkorakennuksen pitäisi olla autotalli eikä -
ka tos. Parhaiten autotalli suojaisi valtatie 6:n ja rautatien melulta se-
kä lännen suunnasta Tainionkoskentien melulta, jos se sijaitsisi ra-
ken nus alan etelä-länsireunassa kulmittain.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 33 18.04.2017
Kaupunginhallitus § 198 26.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 75 21.08.2017

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto 22.5.2017:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunut asemakaavamuutoksen
luon nok ses ta 25.11.2016. Lausunnossa mainitut täydennystä kai-
van neet asiat on huomioitu kaavatyössä mm. vaikutusten arvioinnin
ja kaavaprosessin osalta.

Pulliaisen talosta on kaavatyön vaikutusten arviointia varten tehty ra-
ken nus in ven toin ti ja kaupunkikuva-analyysi. Ansiokkaasti laaditussa
ra por tis sa on todettu rakennuksen rakennushistorialliset ja kau pun-
ki ku val li set arvot. Rakennuksen merkityksen Siitolanrannan kau pun-
ki ku vaan ja imatralaisille olisi toivonut välittyvän kaavaratkaisussa
vah vem min. Nyt varsinaiseen kaavaratkaisuun ei ole luon nos vai-
heen jälkeen tehty muutoksia.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa
ase ma kaa va eh do tuk ses ta.

Museoviraston lausunto 18.5.2017:

Museovirasto on aiemmassa lausunnossaan (2.11.2016,
MV/325/05.02.00/2016) todennut, etteivät kaavamuutokseen liittyvät
pur ka mis- ja rakennustoimenpiteet todennäköisesti ulotu kiinteälle
mui nais jään nök sel le nimeltään Siitola lauttapaikka (mj. rek. id nr.
1000017467). Mutta mikäli purkamis- tai rakennustöitä suo ri tet taes-
sa tavataan merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, jota ai kai sem-
min ei ole tunnettu, velvoittaa muinaismuistolain 14 § heti kes keyt tä-
mään työt ym. toimenpiteet muinaisjäännöksen koh dal la ja olemaan
vii py mät tä yhteydessä Museovirastoon tarpeellisia toi men pi tei tä var-
ten. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Mu seo vi ras tol la ei ole li-
sät tä vää aiempaan lausuntoon, eikä tässä tilanteessa ar keo lo gi sen
kult tuu ri pe rin nön osalta edellytetä lisäselvityksiä.

Etelä-Karjalan museo totesi valmisteluvaiheen lausuntonaan, että
Pul liai sen liikerakennuksen (talon) säilyminen tulee turvata suo je lu-
mer kin näl lä. Kohteeseen liittyviä imatralaisen rakennusperinnön ar-
vo ja on sittemmin tarkennettu kaavaa varten tehdyssä selvityksessä,
mut ta niitä ei ole huomioitu kaavaratkaisussa. Etelä-Karjalan mu-
seol le tulee varata mahdollisuus asiantuntijalausunnon esittämiseen
kaa va eh do tuk ses ta.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 33 18.04.2017
Kaupunginhallitus § 198 26.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 75 21.08.2017

 Etelä-Karjalan museon lausunto 31.5.2017:

 Etelä-Karjalan museo on lausunut 11.11.2016 kaavaluonnoksen ja
ra ken nuk sen osalta seuraavaa: ”Kaavaluonnosta tulee kehittää si-
ten, että uudisrakennus sijoitetaan tontin pohjois- ja länsiosaan ja
Pul liai sen talon säilyminen turvataan sr-merkinnällä. Lisäksi uu dis ra-
ken nuk sen kaavaohjausta tulee tarkentaa. Näin saavutetaan to del-
lis ta kaupunkirakenteen tiivistymistä, parannetaan Tai nion kos ken-
tien kaupunkimaista ilmettä, säilytetään kaupungin merkittävää ra-
ken nus pe rin töä ja vaalitaan Vuoksen rantamaisemaa”.

 Lisäksi Etelä-Karjalan museo kehoitti kaavamuutoksen tueksi alu-
ees ta tehtäväksi riittävän, rakennusperinnön arvot määrittelevän ra-
ken nus in ven toin nin. PULLIAISEN TALON RA KEN NUS IN VEN TOIN-
NIN TYÖKERTOMUS ja KAUPUNKIKUVA-ANALYYSI on laadittu
31.3.2017 Selvitystyö Teija Aholan toimesta.

 Etelä-Karjalan museo toteaa selvityksen tukevan museon perusteita
Pul liai sen talon turvaamiseksi sr-1 merkinnällä.

 Inventoinnin mukaan rakennus on paikallisesti, ra ken nus his to rial li-
ses ti, kaupunkikuvallisesti ja kaupunkihistoriallisesti merkittävä.

 Rakennushistoriallisesti Pulliaisen talo on edustava, ra ken nus ajan-
koh dal le tyypillinen ja alkuperäisessä asussaan säilynyt 1950-luvun
ki vi ta lo.

 Kaupunkikuvallisesti rakennus muodostaa yhdessä viereisen pank-
ki ta lon ja 1930-luvin rautatiesillan kanssa yhtenäisen katunäkymän.

 Kaupunkihistoriallisesti Pulliaisen talo edustaa harvinaistunutta imat-
ra lais ta sotien jälkeistä liikerakentamista ja liittyy täten myös pai kal li-
seen elinkeinohistoriaan.

 Kaava-aineistoa on täydennetty kahdella tontin rakentamista ku vaa-
val la vaihtoehdolla. Etelä-Karjalan museo on ehdottanut ai kai sem-
mas sa lausunnossaan (11.11.2016 Imatra, Siitolanranta 3:n ase ma-
kaa van muu tos, ns. Pulliaisen talo) uudisrakentamisen painottumista
enem män tontin pohjoisosaan ja Tainionkoskentien suuntaan, jota
ei ole kuitenkaan vaihtoehdoissa huomioitu. Lisäksi havainnekuva
2:ssa esitetty rakennusmassa peittää Pulliaisen talon.

 Lisäksi havainnekuvissa ei ole esitetty tontille kaavaillun uu dis ra ken-
nuk sen osalta katunäkymäkuvaa, missä korkeamman uu dis ra ken-
nuk sen ja tontin muun rakennuskannan mittasuhteet käyvät ilmi.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 33 18.04.2017
Kaupunginhallitus § 198 26.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 75 21.08.2017

 Kulttuurimaiseman ajallisesti, arkkitehtonisesti sekä kau pun ki ku val li-
ses ti yhtenäisen ja maisemallisesti arvokkaan näkymän säilymiseksi
oli si tärkeää ohjata uudisrakentaminen Tainionkoskentien ja tontin
poh jois osan suuntaan. Museo katsoo edelleen, että kaupunkikuva
säi lyy eheämpänä, kun korkeampi uudisrakentaminen sijoitetaan
ton tin länsi- ja pohjoisosaan. Tällöin kerroskorkeudellekaan ei ken-
ties olisi niin suurta rajoitetta, kun rantamaisemassa ja Sii to lan ran-
nan katukuvassa säilyisi edelleen naapuritontin kanssa yhtenäinen
ker ros lin ja.

 Kaavoituksen vastineet lausuntoihin:

Vastine Imatran seudun ympäristölautakunnan lausuntoon:

Imatran seudun ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyihin seik-
koi hin ulkorakennuksen sijoittelusta ja rakennustyypistä kaavoitus
to teaa seuraavaa; autotallin sijoittaminen kaavan mukaisesti tontin
ete lä osaan mahdollistaa laadukkaamman piha-alueen to teut ta mi-
sen. Sijoittelu toimii meluesteenä rautatiemelulle, joka on mittauksen
mu kaan suurin melulähde. Rakennusalan sijoittaminen ete lä-län si-
reu naan kulmittain edellyttäisi suurempaa tilavarausta ja piha-alue
jää pieneksi. Asemakaavamerkintä mahdollistaa autotallin ra ken ta-
mi sen.

Vastine Etelä-Karjalan museon lausuntoon:

Museovirastolla on ollut lausuntovelvoite myös rakennusperinnön
osal ta 1.6.2017 saakka. Lausunnossaan Museovirasto kuitenkin
edel lyt tää asiantuntijalausuntomahdollisuuden varaamista Ete lä-Kar-
ja lan museolle. Etelä-Karjalan museon kanssa on sovittu lausunnon
toi mit ta mi ses ta 1.6.2017 mennessä. Etelä-Karjalan museon lau sun-
to saapui 2.6.2017.

Museon lausunnossa esitettyihin seikkoihin Pulliaisen talon ra ken-
nus his to rial li ses ta, kaupunkikuvallisesta ja kaupunkihistoriallisista ar-
vois ta kaavoitus toteaa seuraavaa:

Pulliaisen talosta tehdyn rakennusinventoinnin työkertomuksen ja
kau pun ki ku va-ana lyy sin (Selvitystyö Ahola, 31.3.2017) todetaan Pul-
liai sen talon osalta, että ”Pulliaisen kivitalon rakennushistorialliset ar-
vot perustuvat sen edustavuuteen ja alkuperäisyyteen. Arkkitehtuuri
on harkittua ja viimeisteltyä, mutta ei huomattavan korkeatasoista
taik ka ainutkertaista.” Inventoinnissa todetaan, että rakennuksen ar-
vot liittyvät sen autenttisuuteen. Tällä perusteella kaavoitus katsoo,
et tä edellytyksiä Pulliaisen talon varustamiseksi sr-merkinnällä ei ra-
ken nus his to rial lis ten arvojen perusteella muodostu.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 33 18.04.2017
Kaupunginhallitus § 198 26.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 75 21.08.2017

Tehdyssä inventoinnissa rakennus on arvotettu paikallisesti mer kit-
tä väk si. Kaupunkikuvallisesta ja kaupunkihistoriallisesta mer kit tä vyy-
des tä inventoinnissa todetaan, että alueen kaupunkirakenne on elä-
nyt jatkuvassa muutoksessa, ja Pulliaisen talo sekä entinen Sääs tö-
pan kin talo ovat ainoat jäljellä olevat vanhat liikerakennukset. Lisäksi
alu een kaupunkikuva tulee muuttumaan merkittävästi uuden ra tasil-
lan myötä. Imatralla on säilynyt useita sotien jälkeistä lii ke ra ken ta-
mis ta edustavia rakennuksia. Kaavamuutosalue ei myöskään kuulu
luo kit te luil taan arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Lausunnossa esitettyihin huomioihin rakentamisen sijoittamisesta
kaa voi tus toteaa seuraavaa: rakennusmassan sijoittamista tontilla
on tutkittu kaavoitusvaiheessa. Rakennusalan sijoittaminen Sii to lan-
ran nan puolelle on perusteltua niin liikennemelun, kau pun ki ra ken-
teen, kuin piha-alueidenkin puolesta.

Asemakaavan muutos mahdollistaa viisikerroksisen rakennuksen si-
joit ta mi sen kaava-alueelle. Tämä tarkoittaa noin 1½ kerrosta ole-
mas sa olevaa kaavaa korkeampaa rakentamista, joten ker ros kor-
keu den lisäys ei ole merkittävä, eikä kaavan mukainen ra ken ta mi-
nen poikkea merkittävästi alueen muusta rakennuskannasta, jonka
ker ros lu vut sijoittuvat pääosin välille II-IV.

Kaavoitus on esittänyt asemakaavaluonnoksien mahdollistamat
vaih to eh dot pääosin havainnekuvina. Katunäkymäkuvaa tai leik-
kaus ku vaa ei ole kaavan nro 1078 osalta edellytetty luon nos vai-
hees sa saaduissa palautteissa.

Asemakaavan muutoksen mahdollistama ratkaisu tarjoaa kau pun ki-
ku van ja –rakenteen kannalta eheän kokonaisuuden. Ker ros kor keu-
den osalta kaavoitus katsoo, että kerrosluku V on hyvin alueen ole-
mas sa olevaan rakennuskantaan sopeutuva, eikä se muodosta häi-
rit se vän suurta kerroslinjaeroa lähiympäristön rakennuksiin.

Vaikutusten arviointi: Asemakaavan muutoksen vaikutukset on arvioitu ase ma kaa va se los-
tuk ses sa.

Peruste: Koska asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä, kaavan
hy väk syy kaupunginvaltuusto.

Oheismateriaali: Asemakaavakartta ja -selostus nro 1078 on jaettu esityslistan oheis-
ma te ri aa li na ja liitetään valtuuston esityslistan liitteeksi.
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Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to hyväksyy asemakaavan muutoksen nro 1078 kau pun gin osas-
sa 30, Ritikankoski ja päättää, että ha ki joil ta peritään maankäyttö- ja
ra ken nus lain 59 § perusteella kaavan laa ti mi ses ta sekä sa no ma leh-
ti kuu lu tuk sis ta aiheutuvat kustannukset, kos ka asemakaavan muu-
tos on pääasiallisesti aloitteentekijöiden yk si tyi sen edun vaatima ja
he ovat sitä itse pyytäneet.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 75

Liite: Asemakaavakartta ja -selostus nro 1078

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen nro 1078
kau pun gin osas sa 30, Ritikankoski ja päättää, että hakijoilta peritään
maan käyt tö- ja rakennuslain 59 § perusteella kaavan laatimisesta
se kä sanomalehtikuulutuksista aiheutuvat kustannukset, koska ase-
ma kaa van muutos on pääasiallisesti aloitteentekijöiden yksityisen
edun vaatima ja he ovat sitä itse pyytäneet.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 199 26.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 76 21.08.2017

Imatran kaupungin omarahoitusosuudet KAAKKOIS-SUOMI – VENÄJÄ
NAAPURUUSOHJELMA 2014-2020 hankkeille

2124/02/05/02/2017

KH § 199 Valmistelija: Kaisa Heino

Yhteysjohtaja Tea Laitimon selvitys 21.6.2017:

"1. ”New stream of technology”

Partnerit:
1. Pääpartneri: Imatran kaupunki/Kosken koulukeskus
2. Parneri:  Saint Petersburg state gymnasium numero
 622 Viipurin kaupunginosasta

"New stream of technology -hankkeesta on allekirjoitettuna yh teis-
työ so pi mus 3 vuodeksi.

Hankkeen tarkoituksena on uuden opetussuunnitelman mukaisesti
edis tää mm. laaja-alaisen oppimäärän mukaista teknologian aluetta
ja elinikäistä oppimista sekä edistää kulttuurien tuntemista ja ym-
mär tä mis tä. Hankkeessa vahvistetaan tietoteknologista osaamista
käy tän nön toimenpitein, mm. rakentamalla ja ohjelmoimalla ro bot te-
ja. Yhteistyössä koulun nro 622 kanssa järjestetään yhteisiä ta paa-
mi sia sekä kokemusten, tietojen ja osaamisen vaihtoa sekä oppilas-
et tä opettajatasolla. Valtakuntien rajan yli tapahtuva ammatillinen
kes kus te lu ja molemmin puolin rajaa olevan osaamisen ja parhaiden
käy tän tö jen hyödyntäminen on erittäin tärkeä osa hanketta. Lisäksi
jär jes te tään molemmilla puolilla rajaa seminaareja yhteistyön eri
osa-alueil ta.

Kesto: 36 kuukautta. Aloitus vuoden 2018 alussa.

Budjetti: 279.971 euroa

Imatran osuus budjetista 206.651 euroa, josta omarahoitusta koko
kol men vuoden hankejaksolle on 20 %, 41.330 euroa.

Pietarin osuus 73.320 euroa, josta omarahoitus 14.664 euroa (20
%).

Imatran omarahoitusosuus vuoden 2018 osuus on 17.750 euroa,
ka te taan olemassa olevista henkilöstömenoista.
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Kaupunginhallitus § 199 26.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 76 21.08.2017

2. Project “Adaptation of new approaches to develop cycling
and cycling routes between Russia and Finland to improve sa-
fe ty, mobility and environment, and to promote social de ve lop-
ment
case: Svetogorsk - Imatra cycle track

Partnerit:
1. Pääpartneri: ANO Directorate for development of the St.
 Petersburg and Leningrad region transport system
 (Direktoraatti)
2. Imatran kaupunki
3. KAS-ELY (Liikennevirasto)
4. Svetogorskin kaupunki

Hankkeen sisältö:
1. Selvitys ja tutkimus pyöräteiden kehittäminen raja-alueille Sve to-
gorsk- Imatra, Torfjanovka- Vaalimaa ja Brusnichnoye-Nuijamaa.
Ve nä jän puolella tutkimuksen tekee Direktoraatti ja Suomen puolella
KS-ELY.
2. Suunnittelu asiakirjojen tuottaminen Svetogorskin pyörätielle.
3. Pyörätien rakentaminen Svetogorsk – Imatra
4. Pietari – Imatra pyöräilytapahtumien tuottaminen
5.Suomen puolen pyöräilyreittien linkittäminen Venäjän reitistöön se-
kä sisällön tuottaminen
6. Turvallisesta pyöräilystä tiedottaminen ja pyöräilyn aktivointi so si-
aa li ses sa mediassa.
Imatralla puuttuva pyörätien osuus on suunniteltu rahoitettavan Lii-
ken ne vi ras ton ENI CBC-ohjelman LIP-hankkeella.
Tämä hanke täydentää pyöräilyreittiä ja parantaa pyöräilijöiden tur-
val li suut ta raja-alueella.

Svetogorsk - Imatra -pyörätiehankeen ohjelman hankerahoitus edel-
lyt tää toimijan sekä Venäjän että Suomen puolelta.

Kesto: 30 kuukautta, arvioitu aloitusaika 1.3.2018

Budjetti: 1 990 000€ (investointien osuus 960 000€).

Imatran osuus budjetista 90 500 €, omarahoitusosuus 20 %,
kokonaisuutena 18.100 €, joka jakautuu seuraavasti: vuosi 2018
5.906 €, vuosi 2019 7.846 €, vuosi 2020 4.335 €.

Molempien edellä kuvattujen hankkeiden omarahoitusosuudet on
las ket tu katettaviksi henkilöstökuluilla."
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Kaupunginhallitus § 199 26.06.2017
Kaupunginvaltuusto § 76 21.08.2017

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päät-
tää kaupungin osallistumisesta edellä kuvattuihin kahteen hank kee-
seen sitoutuen hankkeiden henkilöstökuluihin perustuviin oma ra hoi-
tus osuuk siin vuosille 2018, 2019 ja 2020. Hankkeiden edellyttämät
oma ra hoi tus osuu det sisällytetään ja otetaan huomioon kunkin
vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 76

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin osallistumisesta edellä ku-
vat tui hin kahteen hankkeeseen sitoutuen hankkeiden hen ki lös tö ku-
lui hin perustuviin omarahoitusosuuksiin vuosille 2018, 2019 ja 2020.
Hank kei den edellyttämät omarahoitusosuudet sisällytetään ja ote-
taan huomioon kunkin vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että hanketoimintaa ja päätöstekstissä kuvattuja hankkeita kokouksessa selvitti
yhteysjohtaja Tea Laitimo.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutetut Anne Nissinen, Anssi
Piirainen, Heikki Tanninen, Erkki Saarimäki, Antero Lattu, Anna Helminen, Arto Siitonen,
Pekka Räty, Veikko Hämäläinen, Päivi Marttila, Anu Urpalainen, Suvi Rautsiala, Heikki
Luukkanen, Sanna Prior ja Jani Telkkä.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 229

Kaupunginhallitus § 223 07.08.2017
Kaupunginvaltuusto § 77 21.08.2017

Edustajien valinta kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi sekä
Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukuntaan vuosille 2017 - 2021

1969/00/04/02/2017

KH § 223 Valmistelija: Kaisa Heino

Puolueet ja muut ryhmittymät ovat toimittaneet omat esityksensä va-
lit ta vik si luottamushenkilöiksi alla määriteltyihin luottamuselimiin ja
ne on huomioitu kaupunginjohtajan päätösesityksessä.

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se va-
lit see edustajat alla määriteltyihin luottamuselimiin v. 2017 - 2021
seu raa vas ti:

 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET

 Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita
kun nan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi hen-
ki löä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tu-
lee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva hen ki-
lö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä
kä rä jä oi keu den lautamiehistä säädetään.

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

 KAAKKOIS-SUOMEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA

 Valtioneuvosto on poliisilaitosten toimialueita koskevalla asetuksella
mää ri tel lyt 1.1.2014 toimintansa aloittaneiden uusien poliisilaitosten
toi mi alu eet ja nimet. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n
mu kaan Poliisihallitus on vahvistanut poliisin neuvottelukuntien jä-
sen mää rän. Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukunnan jä sen mää-
räk si Poliisihallitus on vahvistanut 21 jäsentä. Kullakin jäsenellä on
hen ki lö koh tai nen varajäsen.

 Toimialueen kaupungeilla on neuvottelukunnassa kaksi varsinaista
jä sen tä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

 Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet

 1.
 2.
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Kaupunginhallitus § 223 07.08.2017
Kaupunginvaltuusto § 77 21.08.2017

Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se
nimeää kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi v. 2017 - 2021
seuraavat henkilöt:

 1. Esa Hirvonen
 2. Sirpa Heinänen
 3. Juhani Laihia
 4. Marko Lajunen
 5. Juha-Pekka Palovaara
 6. Katri Lätt-Shahmardan

 Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukuntaan v. 2017 - 2021
kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle nimettäväksi:

 Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet

 Timo Härkönen  Lilla Saaristo
 Jani Telkkä   Anne Nissinen

 ___________________

KV § 77

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää nimetä kiinteistötoimitusten uskotuiksi
miehiksi v. 2017 - 2021 seuraavat henkilöt:

 1. Esa Hirvonen
 2. Sirpa Heinänen
 3. Juhani Laihia
 4. Marko Lajunen
 5. Juha-Pekka Palovaara
 6. Katri Lätt-Shahmard

 Kaupunginvaltuusto päättää nimetä Kaakkois-Suomen poliisin
neuvottelukuntaan v. 2017 - 2021 seuraavat henkilöt:

 Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet

 Timo Härkönen  Lilla Saaristo
 Jani Telkkä   Anne Nissinen

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutetut Veikko Hämäläinen, Timo
Härkönen, Erkki Saarimäki, Anssi Piirainen, Heikki Luukkanen ja Päivi Marttila.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 78 21.08.2017

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Nuorille
tarjottava maksuton ehkäisy

2194/00/04/02/2017

KV § 78 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti seuraavan val tuus to aloit-
teen kaupunginvaltuustolle:

 "Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy

Tiivistelmä aloitteesta

 Aloitteen hyväksyessään Imatra sitoutuu edistämään maksuttoman
eh käi syn tarjoamista nuorille. Kaupungin tulee taata maksuttomat
eh käi sy vä li neet alle 25-vuotiaille, jotta sukupuolitauteja ja abortteja
eh käis tään tehokkaammin ja vastuu ehkäisystä jakautuisi tasaisesti
kai kil le sukupuolille.

Aloitteen sisältö

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on suosittanut jo vuodesta
2008 seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toi min ta oh jel-
mas saan maksutonta ehkäisyä nuorille aikuisille, mutta vain kou ral li-
nen kuntia on siihen tarttunut. Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy
vä hen tää kokemuksien mukaan niin raskaudenkeskeytyksiä kuin su-
ku puo li tau ti tar tun to ja kin.

 Suomessa vastuu seksuaali- ja lisääntymisterveydestä on pe rin tei-
ses ti ollut naisilla, vaikka ehkäisystä tulisi huolehtia jokaisen su ku-
puo les ta riippumatta. Sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta onkin
tär keää, että hormonaalisen ehkäisyn rinnalla nuorilla on mah dol li-
suus myös saada ilmaisia kondomeja, jolloin vastuu ehkäisystä ja-
kau tuu tasaisemmin sekä saadaan tuntumaan yhteiseltä asialta.

 Usein ehkäisyn käyttämättä jättämisen syynä on sen korkea hinta.
Myös vaihteleva saatavuus ja vaikeudet asioida nimettömästi vai kut-
ta vat nuorten ehkäisyvälineiden käyttöön. On huolestuttavaa, että
ta lou del li nen eriarvoisuus vaikuttaa nuorten ehkäisyvälineiden hank-
ki mi seen. Maksuttoman ehkäisyn ja tiedon tarjoaminen tasoittaisi
ero ja nuorten terveydessä ja hyvinvoinnissa.

 Kokemukset maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta ovat olleet po si tii-
vi sia. Esimerkiksi Raumalla aborttien määrä ja sukupuolitautien le-
viä mi nen ovat vähentyneet merkittävästi ja tämä on tuonut kau pun-
gil le arviolta jopa 100 000 euron säästöt."

Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä
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Kaupunginvaltuusto § 78 21.08.2017

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja hal lin to-
sään nön 89 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 ___________________
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VALITUSOSOITUS

Kaupunginvaltuusto  Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 21.8.2017

Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä  kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

71 - 73, 78

HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät:   Valitusaika

74 - 77     30   päivää

Hallintovalitus, pykälät   Valitusaika
     päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

  30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse-
män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asian-
osaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
-  valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-  muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun-
ta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-kir-
jojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valistusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au-
kioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Lisätietoja
Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250
euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan.


