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Kaupunkikehityslautakunta  
 
Aika 14.3.2023 klo 17.00 – 17.58 
 
Paikka Kaupungintalo, Tainionkoski (h. 292) 
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Marko Kiuru ja Mervi Hasu. 
 

3 Tiedoksiannot lautakunnalle 
Merkittiin tiedoksi: 

1. Arkkitehti Kimmo Hartikainen Granlund Oy:stä esitteli 
asemakaavaluonnoksen 1106 Ritikankoski 

2. Kaupunkikehityslautakunnan muihin toimielimiin nimeämien 
edustajien ja kaupunginhallituksen edustajan tiedoksiannot: 
– Sisko Sumentola kertoi vanhusneuvoston ajankohtaisista asioista. 
– Titta Myllärinen kertoi kaupunginhallituksen ajankohtaisista asioista. 

3. Traficom 1.2.2023/Liikkumisen ohjauksen valtionavustuspäätös 2023 
- Ei myönnetty avustusta hankkeeseen Joukkoliikenne, kävely ja pyöräily 
kiinnostavaksi datalla ja tiedolla (JoukoData). 

4. Markkinaoikeuden päätös 16.2.2023 
- Erityisalojen hankinta-asia. 

5. Imatran kaupungin lausunto Väylävirastolle 28.2.2023/Valtion 
väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024-2031 
 

4 Paikallisliikenteen kesäaikataulu 2023 
Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen 
paikallisliikenteen kesäaikataulun kaudelle 4.6.-7.8.2023. Lisäksi lautakunta 
päätti, että kutsutaksipalvelu yhdistetään kauppataksiin. 
Lisäksi lautakunta päätti, että kunnossapitoinsinööri Kaisa Pohjola voi tehdä 
pieniä teknisiä muutoksia aikatauluun ja reitteihin.  
 

5 Joukkoliikenteen mobiililippujen myyntirajapinnan avaaminen 
Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan 
sopimusluonnoksen varsinaiseksi sopimukseksi ja oikeuttaa 
kunnossapitoinsinöörin tekemään tarvittavat pienimuotoiset tekniset 
muutokset sopimuksiin sekä allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset eri 
operaattoreiden kanssa. 
 
Lisäksi kaupunkikehityslautakunta päätti, että rajapinnan kautta myytävistä 
mobiililipputuotteista maksetaan Imatran kaupungille 85 % kaupungin oman 
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mobiililipun hinnasta. 
6 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pyyntö öljyvahingon 

jälkitorjuntaviranomaisen nimeäminen 
Kaupunkikehityslautakunta päätti nimetä öljyvahingon 
jälkitorjuntaviranomaiseksi kunnossapitoinsinööri Kaisa Pohjolan.  
Hänen poissa ollessaan tehtävää hoitaa hänelle nimetty sijainen. 
 

7 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaukopään koulun 
suojeluesityksestä 
Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa 
Etelä-Karjalan ELY-keskukselle Kaukopään entisen koulurakennuksen 
suojeluesitystä koskien seuraavan lausunnon: 
o ”Imatran kaupunki ei hyväksy suojeluesitystä. Lausunnoissa ja mielipiteissä 
ei ole esitetty mitään sellaista perustetta, joka antaisi aihetta Kaukopään 
entisen koulurakennuksen suojeluun rakennusperintölain nojalla. Koska 
kyseessä on asemakaavoitettu alue, eikä rakennuksella ole valtakunnallista 
merkitystä, tulee suojelu ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti 
asemakaavalla. 
Kaupungin näkemyksen mukaan Kaukopään koulun suojelemisesta koituisi 
kaupungille kohtuuttomat korjaus- ja ylläpitokustannukset etenkin huomioiden 
Kaukopään koulurakennuksesta tehtyjen selvitysten valmistumisen jälkeen 
selvästi kallistuneet rakennusmateriaalien ja maakaasunhinnat.” 
 

8 Rakennuskieltopäätösten jatkaminen ja asemakaavojen 
ajanmukaisuuden arviointi 2023 
Kaupunkikehityslautakunta päätti, että rakennuskieltoja jatketaan kahdella 
vuodella 26.4.2023 alkaen niillä 208,3 ha alueilla, joilla on huomattavia 
ristiriitoja voimassa olevassa asemakaavassa tai asemakaavan ja yleiskaavan 
maankäyttötavoitteiden välillä, tai joilla on asemakaavan laatimistarve ja joiden 
26.4.2023 päättyvä rakennuskielto perustuu kaupunkikehityslautakunnan 
20.4.2021 § 57 tekemään rakennuskieltojen jatkamispäätökseen.  
 
Lisäksi kaupunkikehityslautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain 60 
§ johtuvan asemakaavojen ajanmukaisuusarvioinnin perusteella muiden 
alueiden asemakaavojen katsotaan olevan ajanmukaisia lain tarkoittamalla 
tavalla.  
 

9 Kaupunkikehityslautakunnan talouden toteutuma 01 - 02/2023 
Merkittiin tiedoksi. 
 

10 Viranhaltijapäätökset 
Kaupunkikehityslautakunta päätti merkitä edellä esitetyt viranhaltijapäätökset 
tiedoksi todeten, ettei kaupunkikehityslautakunta käytä otto-oikeuttaan. 
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Lisätietoja kaupunkikehityslautakunnan päätöksistä antavat 
puheenjohtajisto: 
Puheenjohtaja Pia Rantanen, puh. 050 563 7306 
Varapuheenjohtaja Mervi Hasu, puh. 040 771 7009 
 
Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä 
kaupungininsinööri 
Kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma, puh. 020 617 4418 


