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Kaupunkikehittämislautakunta § 76 31.10.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KAUPKLTK § 76

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 77 31.10.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KAUPKLTK § 77

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jerena Juutilainen ja Timo Kosunen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 78 31.10.2017

Tiedoksiannot lautakunnalle

KAUPKLTK § 78
1. Trafin valtionavustus 8620 € Tieliikkumisen tur val li suus-

 toi min taan.

2. Paperharjuntien kevyenliikenteen väylän rakentaminen

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 79 31.10.2017

Tonttihaun järjestäminen Vuoksenniskalla sijaitsevasta YS-tontista
153-74-45-10

2311/10/00/2017

KAUPKLTK § 79 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Sini Pekkala

Imatran kaupunki omistaa tontin 153-74-45-10, joka sijaitsee
Vuok sen nis kan kaupunginosassa osoitteessa Tammiharju 5. Sen
vä lit tö mäs sä läheisyydessä sijaitsee Honkaharjun terveysasema ja
Vuok sen nis kan keskustaan on matkaa noin 1,4 km. Tontilla on
aiemmin si jain nut vaikeavammaisten ryhmäkoti, joka on purettu
keväällä 2017. Tontti on rakentamaton. Liitteenä 1 on tontin
sijaintikartta.

Tontti kuuluu voimassaolevan asemakaavan mukaan sairaalaa ja
mui ta sosiaalisia toimintoja palvelevien yleisten rakennusten käyt-
töön varattuun korttelialueeseen (YS). Tontin pinta-ala on 3 957 m².
Ra ken nus oi keus määräytyy tehokkuusluvun e=0,50 mukaan eli ra-
ken nus oi keut ta tontilla on 1 979 k-m². Liitteenä 2 on asemakaavaote
ja liitteenä 3 kaavamääräykset.

Kaupunki järjestää tontin luovuttamiseksi avoimen tonttihaun kiin-
teäl lä hinnalla. Tonttia voi hakea ajalla 1.12.2017-15.1.2018 täyt tä-
mäl lä Imatran kaupungin nettisivuilla olevan sähköisen tont ti ha ke-
muk sen tai täyttämällä paperisen tonttihakemuksen ja toimittamalla
sen kaupunkisuunnitteluyksikköön. Tonttihakemuksen lisäksi hakijat
voi vat toimittaa maksimissaan neljän sivun selostuksen toi min nas-
taan, referensseistään sekä tontinkäyttösuunnitelmista. Tonttihausta
il moi te taan Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin nettisivuilla ja suo-
raan tiedossa oleville hakijaehdokkaille.

Tontin luovutusmuoto voi olla myynti tai vuokraus. Tontin myyn ti hin-
ta on 55.000,00 euroa. Tontin vuosivuokra on 5 % tontin myyn ti hin-
nas ta, tontin vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin  (elin kus-
tan nus in dek sin pisteluku 1931 / syyskuu 2017).

 Tontin luovuttamisessa käytetään tontinsaajan valinnan jälkeen nor-
maa lia varausmenettelyä, eli tontinsaaja allekirjoittaa va raus so pi-
muk sen tontista 3 kuukauden kuluessa ja maksaa varausmaksun,
jo ka on 2 % tontin hinnasta. Varausmaksu on osa tontin myyn ti hin-
taa / vuokraa. Varausaika on noin 1 vuosi, minkä aikana va rauk sen-
saa jan on haettava rakennuslupaa ja rakennettava tontin käyt tö tar-
koi tuk seen soveltuvan rakennuksen perustukset. Kun perustukset
on rakennettu, tontin kauppakirja tai vuokrasopimus voidaan al le kir-
joit taa.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 79 31.10.2017

Mikäli tonttihaussa tulee useampia hakemuksia, kaupunki pidättää
it sel leen oikeuden valita tontinsaajaksi kaupungin strategiaan par-
hai ten sopivan hakijan tonttihakemuksen liitteiden tietojen pe rus teel-
la.

Vaikutusten arviointi: Päätöksellä on vaikutusta Imatran kaupungin yrityselämään ja
Vuok sen nis kan alueen palvelutarjonnan ja pal ve lu asu mis mah dol li-
suuk sien lisääntymiseen.

Perustelu:  Ratkaisuvalta kuuluu hallintosäännön 17 ja 19 §:ien mukaan
kau pun ki ke hit tä mis lau ta kun nal le.

Liitteet:  1. Tontin 153-74-45-10 sijaintikartta
 2. Kaavaote
 3. Kaavamääräykset

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta päättää, että

 1)
 Kaupunki järjestää Vuoksenniskan kaupunginosassa sijaitsevasta

YS-ton tis ta 153-74-45-10 avoimen tonttihaun kiinteällä hinnalla.
Ton tin osoite on Tammiharjuntie 5.

 Tontin luovutusmuoto on myynti tai vuokraus hakijan toiveen pe rus-
teel la. Tontin myyntihinta on 55.000,00 euroa ja tontin vuosivuokra
on 5 % tontin myyntihinnasta (elinkustannusindeksi 1931 / syyskuu
2017), tontin vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Tontin
luo vu tuk ses sa käytetään normaalia varausmenettelyä, joka on ku-
vat tu johdanto-osassa.

 Mikäli tonttihaussa tulee useampia hakemuksia, kaupunki pidättää
it sel leen oikeuden valita tontinsaajaksi kaupungin strategiaan par-
hai ten sopivan hakijan tonttihakemuksen liitteiden tietojen pe rus teel-
la.

 2)
 Kaupunkikehitysjohtaja ja kaupungingeodeetti kumpikin yksin val tuu-

te taan allekirjoittamaan tähän päätökseen liittyvät asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 81 31.10.2017

Asemakaavan muutos 1085, kaupunginosassa 11, Pässiniemi

2163/10/02/03/2017

KAUPKLTK § 80 Valmistelija: Julia Virkkala

Kaava-alueen määrittely:

Kaupunginosa 11, Pässiniemi. Korttelit 3,11 ja 15, sekä mui nais-
muis to-, erityis-, pysäköinti-, puisto-, ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 30 ja 31, osa kort te-
liin 11 sekä erityis-, virkistys- ja katualuetta.

Kaavamuutosalue sijaitsee Tainionkoskentien varrella Pässiniemen
kau pun gin osas sa. Muutosalueeseen kuuluu Tainionkoskentien län-
si puo lel la sijaitseva Mansikkalan koulun kortteli ja kadun itäpuolella
si jait se vat urheilutalo – uimahallin, Karjalaisen kotitalon ja Var pa-
 saa ren kalastuspuiston alueet.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Imatran keskimmäisen
kou lu kes kuk sen rakentaminen ja mahdollistetaan Varpasaaren alu-
eel le yleissuunnitelman mukaiset muutokset, jotka selkiyttävät alu-
een toimintoja ja vahvistavat aluetta liikunta- ja virkistyspaikkana.
Sa mal la huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä muo-
dos te taan Vuoksen rannan patoturvallisuuden kannalta tärkeät eri-
tyis alu eet.

Asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran kaupungin aloit tees-
ta. Asemakaavan muutokseen on yhdistetty Fortumin ase ma -
kaa va-aloi te  6/03.

Kaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella Uutisvuoksessa
16.7.2017.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 15,9 ha, joista Imatran
kau pun ki omistaa n, 12,4 ha. Osa alueista on Fortum Power & Heat
Oy:n omistuksessa (n. 2,8 ha) ja osa yksityisessä omistuksessa
(n.0,5 ha). Alueella on myös entistä yleisen tien aluetta noin 0,2 ha.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä on laadittu sitova tonttijako
kort te lei hin 3, 11, 15 ja 31.

Vaikutusten arviointi:  Asemakaavamuutoksen vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa.

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

Oheismateriaali:  Asemakaavakartta ja –selostus nro 1085/14.9.2017
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Kaupunkikehittämislautakunta § 81 31.10.2017

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutos 1085
kau pun gin osas sa 11, Pässiniemi hyväksytään.

 Asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan kau pun ki ke hit tä mis -
lau ta kun nan käsittelyn jälkeen nähtäville 30 päivän ajaksi.

Keskustelun aikana Tuija Kuikka esitti, että kaava hyväksytään muilta osin, mutta rajataan
VU-4 Kostinpuisto alue kaava-alueen ulkopuolelle. Lautakunnan jäsen Jouko Rossi kannatti
Tui ja Kuikan esitystä.

Vaali suoritetaan suljetuin lipuin.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on jätetty kannatettu esitys jolloin asiasta on järjestettävä
ää nes tys. Äänestyksessä kaupunkikehitysjohtajan esityksen käsittelyn jatkaminen on JAA ja
lau ta kun nan jäsen Kuikan esitys on EI.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ääntenlaskijat Jerena Juutilainen ja Timo Kosunen laskivat
ää net, jotka jakautuivat seuraavasti: 6 JAA ääntä ja 5 EI ääntä.

Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen ja sen, että kaupunkikehitysjohtajan esitys on voittanut.

Äänestyksen jälkeen lautakunta jatkoi keskustelua asiasta. Keskustelussa ryhmä 22 esitti
kevennyksiä kaavaan. Tämän jälkeen kaupunkikehitysjohtaja teki muutosehdotuksen.

Kaupunkikehitysjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutos 1085
kau pun gin osas sa 11, Pässiniemi hyväksytään siten, että ase ma kaa-
van VU-4 liikunta-alueen suunnittelussa huo mioi daan kenttäalueen
so vel tu mi nen maisemaan ja alueen puustoa sääs täen. VU-4 -alueen
ra ken nus oi keus mer kin tä muutetaan siten, et tä alueella sallitaan vä-
häi nen rakentaminen rajoittuen tar ve suun nit te luun perustuvaan
pu ku huo nei den toteuttamiseen.

Asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan kau pun ki ke hit tä mis -
lau ta kun nan käsittelyn jälkeen nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös:  Kaupunkikehitysjohtajan tekemä muutosehdotus hyväksyttiin.

 Kirjattiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta ko kouk-
ses sa.

Merkittiin, että asian käsittelyn aikana pidettiin neuvottelutauko klo 18.32 - 18.38.
Merkittiin, että asian käsittelyn aikana pidettiin toinen neuvottelutauko klo 19:03 – 19:07.
Merkittiin, että kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala poistui asian käsittelyn jälkeen klo 19:13.
 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 81 31.10.2017

Paikallisliikenteen talviaikataulut ajalle 1.1.2018 - 3.6.2018

2317/08/01/00/2017

KAUPKLTK § 81 Valmistelija: Päivi Pekkanen

Kaupunkikehittämislautakunnan joukkoliikenneseminaarissa
11.10.2017 linjattiin, että paikallisliikenteen reitteihin ja aikatauluihin
teh dään muutoksia 1.1.2018 alkaen. Lautakunnan linjaukset olivat
seu raa vat:
1: Nykyinen linja 3 muutetaan samaksi kuin talvikaudella 2016-2017
Huh ta nen - Kylpylä ja tehdään mahdollisia aikataulupäivityksiä.
2: Linjat 4 ja 5 rakennetaan uudestaan (Meltola ja Kylpylä).
3A: Linjojen 1 ja 2 reitti tutkitaan siten, että saako siitä kahdeksikon
jo ka ajaa kuutostien kautta Vuoksen yli.
3B: Mikäli em. ei ole mahdollista, linjan 2 aikataulua siirretään
10 min taak se päin.
4: Asiointibussille suunnitellaan eri reitit ma, ke ja pe, sekä ti ja to,
jol loin saadaan laa jen net tua palvelualuetta.
5: Aloitetaan valmistelutyö paikallisliikenteen kehittämisestä, joka
täh tää palveluverkon valmistumiseen. Valmistelun keskiöön nos te-
taan Keskusaseman ja Imatrankosken solmupisteet.

Uusissa aikatauluissa otetaan huomioon Imatrankosken pysäkin
siir ty mi nen Helsingintieltä takaisin Olavinkadulle.

Linja 1 ja 2:
- Linjat muutettu nykyisen ympyrän sijaan kahdeksikoksi Kuutostien
kaut ta.
- Linjalta joudutaan poistamaan Mustalampi/Niskalampi lenkki,
Vuok sen ran nan asuinalue ja Rönkätien lenkki Vuoksenniskalla.
- Liikennöitsijä on ilmoittanut huolensa aikataulun kireydestä ja siitä
ai heu tu vis ta aikatauluhäiriöistä.
- Uuden reitin ansiosta ajoaika Virasojalta Mansikkalaan lyhenee
 ny kyi ses tä 25 minuutista 15 minuuttiin.
- Uuden reitin johdosta Vintterin, Sotkulammen, Linnankosken ja
Sa vi kan nan alueelta yh teys Kosken koululle lähtee 15 minuuttia ai-
kai sem min kuin ny kyi ses sä aikataulussa (lähtöaika X:25 --> X:10).

Linja 3:
- Linja muutettu samaksi kuin talviaikataulukaudella 2016-2017.
- Suora yhteys Jakolan ja Huhtasen välillä menetetään, mutta
saa daan suora yhteys Huhtasesta Ukonniemeen.
- Aikatauluun on tehty pieniä korjauksia.
- Mahdollisuus lisätä kaksi ylimääräistä vuoroa välille Huh ta nen-
Vuok sen nis ka aamulla klo 8 ja 9. Vuorot ajetaan pienellä
 ka lus tol la. Pienellä kalustolla ajettavien vuorojen ongelmaksi voi
muo dos tua kapasiteetin riittämättömyys.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 81 31.10.2017

Linja 4:
- Meltolan ja Salo-Issakan lenkki nykyisen aikataulun mukaisesti
Pis te ta lo jen liikenneympyrän kautta Keskusasemalle.
- Linja jatkuu Mustalammen/Niskalammen kautta Vuoksenniskalle
(ei käy Sienimäellä) ja jatkaa sieltä Kukkurilaan.
- Aamun vuoroihin on tehty 5 minuutin tarkastus aikaisemmaksi jotta
Ky mä lah den, Vuoksenniskan ja Mustalammen suunnasta ehtii
Man sik ka laan kouluun.
- Päivään on lisätty klo 11 vuoro Meltolaan ja poistettu klo 12 vuoro.
Näin Meltolasta on yhteys myös klo 11 Kosken koululle.

Linja 5:
- Jakolasta hyvä yhteys Kosken koululle ja Mansikkalaan,
aa muläh döt Jakolasta klo X:30.
- Reitti kiertää Saareksiinmäen kautta, jotta myös sen alueen
pal ve lu ta so pystytään ylläpitämään.
- Vaihtoyhteydet Jakolan ja Vuoksenniskan välillä onnistuvat käyt-
täen linjoja 2, 3 ja 4 (vaihto Imatrankoskella tai Keskusasemalla).
Aa mul la 6:30 lähdöllä Jakolasta vaihtoaika on pitkä, muuten vaih to-
ai ka on 5-15 minuuttia. Jakolaan klo 7 lähtöön on pitkä vaihtoaika,
klo 12 lähtöön vaihtoaika on 20 min, muulloin 5-15 min.
- Iltapäivän vuorot on haasteelliset saada toimimaan sekä
Man sik ka lan, et tä Kosken koulun tuntien päättymisiin. Jommassa
kum mas sa jou du taan aina odottamaan bussia.

Asiointibussi:
- Ma, ke ja pe ajetaan 3 rengasreittiä kahden tunnin välein:
1. Mustalampi, Karhukallio, Tuulikallio
2. Itä-Siitola, Linnankoski, Rajapatsas, Vuoksenranta
3. Saareksiinmäki, Onnela, Vuoksenranta.
- Ti ja to ajetaan yksi reitti Kaupat-Immola kaksi kertaa.

Viikonloppuliikenne:
- Lauantain ja sunnuntain osalta aikataulut pysyvät pääosin
sa man lai si na kuin nyt voimassa olevalla aikataulukaudella.
- Linja 3 tunnus muutetaan 3A:ksi kuten Huhtanen-Jakola linja oli
ai ka tau lu kau del la 2016-2017.
- Linja 1 ja 2 vuorot täsmätään samoiksi kuin arkiliikenteessä.
- Linja 6 osalta ei muutoksia.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 81 31.10.2017

Kustannukset:
Muutoksen vaikutus liikennöintimääriin yhdeltä laskennalliselta
vii kol ta (5 ar ki päi vää, lauantai ja sunnuntai):

10.8.2017-
31.12.2017

1.1.2018-
3.6.2018

Erotus Kustannus-
vaikutus

Autopäiviä 46 kpl 46 kpl 0 kpl 0 €
Linjakilometrejä 14964,9 km 13863,0 km -1101,90 km -661,14 €
Linjatunteja,
ark + la

505:09 h 500:59 h 4:10 h +125,00 €

Linjatunteja, su 23:59 h 23:59 h 0:00 h 0 €
Yhteensä -536,14 €

Linjakilometrien vähentymiseen vaikuttaa Olavinkadun pysäkkien
käyt töön ot to, jolloin ylimääräiset kääntöajot Imatrankoskella jäävät
pois. Kokonaiskustannusvaikutus kevätaikataulukauden (22 viikkoa)
osal ta on noin -11 800 €.

Liitteet: Aikataulu ja reitit ehdotus ajalle 1.1.2018 - 3.6.2018

Vaikutusten arviointi: Mahdollistaa kuntalaisten liikkumisen kaupungin alueella.

Vt. kaupungininsinöörin ehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset
ai ka tau lut ja reitit ajalle 1.1.2018 - 3.6.2018.

Vt. kaupungininsinöörin kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset
ai ka tau lut ja reitit uuden joukkoliikennejärjestelmän pohjaksi niin,
että nii den perusteella suunnitellaan uudet reitit ja aikataulut kevään
ai ka na huomioiden myös tulevan talviaikataulun. Valmistelussa huo-
mioi daan tarvittavat sidosryhmäneuvottelut hyvinvointi- ja kou lu tus-
pal ve lui den, neuvostojen, nuorisovaltuuston ja muiden kanssa.

Päätös: Vt. kaupungininsinöörin tekemä muutosehdotus hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 87 18.09.2017
Kaupunginhallitus § 270 02.10.2017
Kaupunkikehittämislautakunta § 82 31.10.2017

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Maksuton joukkoliikenne
alle 18-vuotiaille

2241/02/05/00/2017

KV § 87 Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen
kau pun gin val tuus tol le:

"Maksuton joukkoliikenne alle 18-vuotiaille

Tiivistelmä aloitteesta

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Imatran kaupungissa
jouk ko lii ken ne on jatkossa maksutonta alle 18-vuotiaille. Esitämme,
et tä joukkoliikenteen reitistö määritellään yhteensopivaksi koulujen
si jain nin kanssa ja aikataulut yhteensovitetaan lukujärjestysten
kans sa.

Aloitteen sisältö

 Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Imatran kaupungissa
jouk ko lii ken ne on jatkossa maksutonta alle 18-vuotiaille. Esitämme,
et tä joukkoliikenteen reitistö määritellään yhteensopivaksi koulujen
si jain nin kanssa palveluverkkoratkaisu huomioiden ja aikataulut yh-
teen so vi te taan lukujärjestysten kanssa.

 Imatralla on käynnissä merkittävä palveluverkon uudistaminen. Osa
kou lu lai sis ta joutuu käymään koulussa aiempaa pidemmällä. Koulun
li säk si myös harrastusten saavuttaminen turvallisesti liikkuen myös
il ta-ai kaan on äärimmäisen tärkeää. Tässä joukkoliikenne mah dol lis-
taa tasa-arvoisen liikkumisen kaikille lapsille ja nuorille. Samalla
heis tä kasvaa ympäristöstään vastuullisia lapsia ja nuoria, joille jouk-
ko lii ken ne on luonteva tapa hoitaa liikkumistarpeita. Nuoruuden tot-
tu mus edesauttaa joukkoliikenteen käyttöä myös aikuisiällä. Tällä on
vai ku tus laajassa mittakaavassa valtakunnalliseen liikenteen pääs tö-
jen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä.

 Imatran kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2015 tehnyt han kin ta-
pää tök sen joukkoliikenteen palveluntuottajasta. Samassa yh tey des-
sä on tehty rahoitusmallin osalta päätös siirtyä bruttojärjestelmään.
Ky sei sen kilpailutuksen sopimuskausi on alkanut heinäkuussa 2016.
Uu des ta järjestelmästä, jossa kaupunki maksaa tuottajalle so pi muk-
sen mukaisen hinnan ja saa lipputulot itselleen, on kertynyt ko ke-
muk sia aloitteen jättöhetkellä reilun vuoden ajalta. Näin ollen lasten
ja nuorten ensimmäisenä sopimuskautena maksama lipputulo eli
mak sut to muu des ta aiheutuva tulonmenetys on helposti sel vi tet tä vis-
sä."
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Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä

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

 ___________________

KH § 270 Valmistelija: Kaisa Heino

Kj:n ehdotus: Valtuustoaloite toimitetaan valmisteltavaksi kaupunkikehitys- ja tek-
ni set palvelut  -vastuualueelle siten, että aloite käsitellään vuoden
2018 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Valmistelussa tulee tehdä
yh teis työ tä hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen vastuualueen ja kau-
pun gin tilahallinta- ja turvallisuuspäällikön kanssa sen kuvaamiseksi,
mi ten joukkoliikenteen reitistöjen ja aikataulujen suunnittelussa ja to-
teu tuk ses sa otetaan huomioon kaupungin palveluverkossa, eri tyi-
ses ti kouluverkossa, tapahtuvat muutokset, sekä pal ve lu verk ko-
suun ni tel man toteutuksen eri vaiheissa käynnissä olevat väliaikaiset
ratkaisut.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KAUPKLTK § 82 Valmistelija: Päivi Pekkanen

Uudella bruttosopimusmallilla on liikennöity Imatran pai kal lis lii ken-
net tä 1.7.2016 alkaen. Tänä aikana kertynyt lipputulo on kaupungin
tu loa ja näin ollen lisääntyneet matkustajamäärät ovat vähentäneet
kau pun gin nettomenoa paikallisliikenteestä. Nykyisin lipputuotteissa
käy tös sä olevan ikäjakauman perusteella ei saada tarkkaa tietoa al-
le 18-vuotiaiden matkustuksesta kerääntyvästä lipputulosta, sillä lip-
pu tuot teet on jaettu alle 7-vuotiaisiin (ilmainen matkustusoikeus),
7-16-vuo ti aat lapset ja yli 16-vuotiaat aikuiset. Näin ollen 17-vuo ti ai-
den osuus kertyvästä lipputulosta on arvioitava.

Kaudella 7/2016 - 6/2017 Imatran paikallisliikenteessä tehtiin joka
kuu kau si keskimäärin:
- 160 ilmaista alle 7-vuotiaiden matkaa 
- 300 ilmaista lastenvaunujen kanssa tehtävää matkaa
- 1300 lasten kertalippumatkaa (lipputulo 2 000 €/kk)
- 6800 lasten/nuorten korttituotteilla tehtävää matkaa (9 700 €/kk)
0-16-vuotiaista matkustajista on kertynyt vuoden aikana
n. 140 000 € lipputulot.
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Korttituotteissa Imatralla on käytössä opiskelijalippu, jonka käyttöön
ovat oikeutettuja myös toisen asteen koulutuksessa olevat henkilöt
jois ta osa on alle 18-vuotiaita. Opiskelijalipun käytön jakautumista
al le ja yli 18-vuotiaisiin on mahdotonta tehdä. 17-vuotiaat käyttävät
myös aikuisten lipputuotteita (kerta- ja kausiliput). Näistä syistä tark-
kaa lipputulon määrää kaikille alle 18-vuotiaille on mahdotonta las-
kea.

Paikallisliikenteen kokonaismatkustajamäärä kaudella 07/2015-
06/2016 oli 211 620 matkaa. Ensimmäisellä brut to so pi mus kau del la
mat kus ta ja mää rä oli 267 443, eli 55 823 matkaa tai 26,4 % enem-
män kuin vuotta aiemmin. Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kas vu
on pitkän laskusuhdanteen jälkeen, aikataulu- ja reit ti uu dis tuk sen
se kä lippuhinnoittelun johdosta, kääntynyt reippaaseen nou suun.
Mat kus ta ja mää rien kasvun voidaan odottaa jatkuvan tu le vai suu des-
sa.

Lasten ja nuorten ilmaisen paikallisliikenteen voi olettaa lisäävän
mat kus ta ja mää riä entisestään. Liikennöintisopimuksen mukaisesti
meil lä on käytössä kahdeksan autoa (5 isoa ja 3 pientä) koko pai kal-
lis lii ken teen järjestämiseen. Samalla kun päätetään ilmaisesta mat-
kus tus oi keu des ta näin isolle käyttäjäryhmälle, on päätettävä lin jauk-
ses ta mitä tehdään kun kaluston kapasiteetti loppuu kesken? Yhden
pai kal lis lii ken teen linja-auton keskimääräinen vuosihinta on noin
160 000 €.

Mikäli valtuustoaloitteen mukainen ilmainen paikallisliikenne jär jes te-
tään alle 18-vuotiaille, tulee näille matkustajille järjestää tapa tun nis-
tau tu mi seen jolla ilmainen matkustusoikeus rajataan imatralaisiin
nuo riin ja lapsiin, ja joka helpottaa liikennöitsijän velvollisuutta kirjata
jo kai nen paikallisliikenteessä tehty matka. 

Joukkoliikenteen määrärahoista ei ole mahdollista kattaa 7-16-vuo ti-
ai den matkustuksesta aiheutuvaa lipputulojen menetystä 140 000 €,
jon ka lisäksi menetetään osa opiskelijoiden ja aikuisten lip pu tu los ta
(yh teen sä noin 230 000 €). Laajasta ilmaisesta mat kus tus oi keu des-
ta johtuvaan kapasiteetin lisäämiseen ei myöskään ole mah dol li suut-
ta nykyisten joukkoliikenteen määrärahojen puitteessa.

Paikallisliikenteen suunnitteluperusteita on käyty kau pun ki ke hit tä-
mis lau ta kun nan kanssa läpi joukkoliikenneseminaarissa 11.10.2017.
Ai ka tau lut ja reitit ovat monen osakokonaisuuden summa ja komp ro-
mis si eri tarpeiden välillä. Imatran asukastiheys on noin 185 asu kas-
ta/km2. Tällä asukastiheydellä ei voida järkevin kustannuksin jär jes-
tää sen tasoista joukkoliikennettä joka palvelisi hyvin kaikkia mah-
dol li sia tarpeita.
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Palveluverkon uudistuminen otetaan huomioon paikallisliikenteen
suun nit te lus sa ja muutokset tehdään samassa tahdissa kun pal ve lu-
verk ko muuttuu. Samassa yhteydessä tarkastellaan kaluston riit tä-
vyyt tä, kun oletuksena on, että palveluverkkouudistuksen johdosta
vuo ro jen määrää eli palvelutasoa on kasvatettava. Palvelutason
nos ta mi nen ei ole mahdollista ilman lisärahoitusta nykyisellä lii ken-
nöin ti laa juu del la. Vaihtoehtoisesti liikennöintialuetta supistetaan ja
ny kyi nen kalusto keskitetään muutamalle pääreitille jolloin vuo ro tar-
jon taa näillä voidaan parantaa ilman, että sillä on vaikutusta lii ken-
nöin ti kor vauk seen. Matkustajamääriin tällä ratkaisulla on ole tet ta-
vas ti negatiivinen vaikutus joten joukkoliikenteen nettomenot kas va-
vat.

Aikataulu- ja reittiuudistusta tehdään tiiviissä yhteistyössä hy vin voin-
ti pal ve lui den kanssa. Oleellinen asia ennen aikataulu- ja reit ti suun-
nit te lua on tietää koulujen suunnitellut oppilaaksiottoalueet ja kou lu-
jen tun ti ai ka tau lut.

Vt. kaupungininsinöörin ehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kokoomuksen val tuus to ryh-
män valtuustoaloitteen mukaista ilmaista joukkoliikennettä alle
18-vuo tiail le ei toteuteta, koska joukkoliikenteen määrärahoissa ei
ole kustannusvarausta menetettäviin lipputuloihin. Valtuustoaloite
voi daan toteuttaa, mikäli joukkoliikenteen kus tan nus pai kal le 730
myön ne tään 170 000 € suuruinen lisämääräraha kat ta maan imat ra-
lais ten alle 18-vuotiaiden ilmainen matkustusoikeus pai kal lis lii ken-
tees sä. Lisäksi valtuuston tulee sitoutua tarvittaessa osoittamaan
li sä mää rä ra ha (160 000 €/auto) ylimääräisen kaluston han kin taan,
mi kä li kapasiteettiongelmia esiintyy ilmaisen mat kus tus oi keu den
kas vat taes sa matkustajamääriä.

Vt. kaupungininsinöörin kokouksessa tekemä muutosehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta jatkaa asian jatkovalmistelua yhdessä
hy vin voin ti lau ta kun nan ja kaupungin talous- ja rahoituspalvelut -yk si-
kön kanssa. Aloite otetaan jatkovalmistelun jälkeen uudelleen kä sit-
te lyyn.

Päätös: Vt. kaupungininsinöörin tekemä muutosehdotus hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma
2019-2020

2238/02/02/00/2017

KAUPKLTK § 83 Valmistelija: Sirkku Hätönen

Kaupunkikehittämislautakunta hyväksyi 26.9.2017 § 74 lautakunnan
vuo den 2018 talousarvion eurojen osalta.

Lautakunnan sitovat tavoitteet, "Maksut ja myyntitulot" -ohjelma
se kä investointiesitykset päätettiin tuoda lautakunnan käsiteltäväksi
myö hem min.

Maksut ja myyntitulot

Osiin taksoista on esitetty korotuksia, osiin ei tällä kertaa korotuksiin
kat sot tu olevan tarvetta. Veden ja jäteveden hintaan esitetään 5 %:n
ko ro tus ta.

Uudet taksat:
- Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu

 - Maalämpö- tai muiden taloteknisten lämmitysputkien sijoittaminen
kau pun gin omistamien tai hallinnoimien vesialueiden alueelle

 - Tapahtumalupamaksu

Investoinnit

 Vt. kaupungininsinööri Päivi Pekkanen esittelee alustavaa in ves toin-
ti esi tys tä kokouksessa.

Oheismateriaali: Kaupunkikehittämislautakunnan talousarvio 2018 ja ta lous -
suun ni tel ma 2019-2010

 Maksut ja myyntitulot -ohjelma

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta päättää hyväksyä lautakunnan sitovat
ta voit teet vuodelle 2018 edelleen kaupunginhallitukselle ja kau pun-
gin val tuus tol le toimitettavaksi.

 Kaupunkikehittämislautakunta päättää hyväksyä Maksut ja myyn ti-
 tu lot -ohjelman kaupunkikehittämislautakunnan osalta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 84 31.10.2017

Vuoden 2018 talousarvioesityksen tasapainottaminen

2238/02/02/00/2017

KAUPKLTK § 84 Valmistelija: Topiantti Aikäs, Sirkku Hätönen

Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvion ensimmäisessä kä-
sit te lys sä (9.10.2017 § 277) kaupungin virkamiesjohdon tehtäväksi
jäi valmistella talousarvion toiseen käsittelyyn esitys, joka päätyy
nol la tu lok seen. Käytännössä tämä tarkoitti 1 501 000 €:n suuruista
ta sa pai not ta mis ta.

Kaupunginjohtajan johtoryhmä käsittely asiaa 11.10.2017 ja päätyi
esit tä mään tasapainotusta talousarvion toimintakatteen suhteessa.
Esi tys tarkoittaa, että kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vas tuu alu-
een on tehtävä talousarvion seuraavaan käsittelyyn esitys, jolla pie-
nen ne tään toimintakatetta 59 000 €.

Tasapainotusesitykset on valmisteltava niin, että kaupunginhallitus
voi käsitellä niitä 6. ja 7.11.2017 pidettävässä talousarvion toisessa
kä sit te lys sä.

Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut on käsitellyt talousarvion ta sa-
pai no tus tar vet ta johtoryhmässä sekä kau pun ki ke hit tä mis lau ta kun-
nan puheenjohtajiston kanssa.

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta päättää esittää kaupunginhallituk-
selle, että kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueen vuoden
2018 ta lous ar vios sa tuloja lisätään ja menoja vähennetään
seuraavasti:

+ 15 000 € Infranhallinta, metsänmyyntituotto
+   5 000 € Rakennusvalvonta, taksoituksen tarkastus
+ 15 000 € Imatran Vesi, tuotto-osuus
-    4 500 € Infranhallinta, kesäkunnossapito
-    4 500 € Infranhallinta, talvikunnossapito
-  15 000 € Kaupunkisuunnittelu, asiantuntijapalveluiden osto

59 000 € Kokonaisvaikutus toimintakatteeseen

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 85 31.10.2017

Kaupunkikehittämislautakunnan talouden toteutuma 9/2017

1958/02/02/02/2017

KAUPKLTK § 85 Valmistelija: Sirkku Hätönen

Taloustilanne esitellään kokouksessa. Siihen voi etukäteen tutustua
käyt tä mäl lä Google Chrome selainta linkistä:
http://paattajatimatra.weebly.com

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta merkitsee talouden toteutuman tie-
dok seen ja antaa mahdolliset toimintaohjeet.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________

http://paattajatimatra.weebly.com
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Kaupunkikehittämislautakunta § 86 31.10.2017

Kaupunkikehittämislautakunnan ratkaisuvallan delegointi

2188/00/01/01/2017

KAUPKLTK § 86 Valmistelija: Päivi Pekkanen

Kaupunkikehittämislautakunta päätti ratkaisuvaltansa delegoinnista
alai sil leen vi ran hal ti joil le 22.8.2017 § 65. Kau pun ki ke hit tä mis lau ta-
kun nan ratkaisuvalta on määritelty Imatran kaupungin hal lin to sään-
nön 1.6.2017 3. luvun 19 §:ssä.

Perustelu: Hallintosääntö 6. luku 46 §

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää ratkaisuvaltansa de le goin nis-
ta alaisilleen viranhaltijoille seuraavasti:

Pysäköinnintarkastaja

1. Päättää ajoneuvon siirtämisestä ajoneuvojen siirtämisestä ja
ro mu ajo neu vo jen hävittämisestä annetun lain mukaisesti.

Pysäköinnintarkastajan ollessa estyneenä hänen ratkaisuvaltaansa
käyt tää kaupungininsinööri.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 87 31.10.2017

Viranhaltijapäätökset

KAUPKLTK § 87 Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut -vastuualueen vi ran hal ti ja -
pää tök set viikoilta 38-42 ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali: 26.9. – 17.10.2017 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja
 tek nis ten palvelujen viranhaltijapäätökset (vko 38)

 3.10. – 24.10.2017 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja
 tek nis ten palvelujen viranhaltijapäätökset (vko 39)

 10.10. – 31.10.2017 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja
tek nis ten palvelujen viranhaltijapäätökset (vko 40)

 17.10. – 7.11.2017 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja
 tek nis ten palvelujen viranhaltijapäätökset (vko 41)

 24.10. – 14.11.2017 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja
tek nis ten palvelujen viranhaltijapäätökset (vko 42)

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta päättää merkitä edellä esitetyt vi ran-
hal ti ja pää tök set tiedoksi todeten, ettei kaupunkikehittämislautakunta
käy tä otto-oikeuttaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

76 - 78, 80 - 87

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

79

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

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviran-
omainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

lautakunta / hallitus

Kaupunkikehittämislautakunta
Virastokatu 2
55100 Imatra

Pykälät:

79

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.

Oikaisuvaati-
muksen si-
sältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoitteet:

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
30  päivää

Hallintovalitus, pykälät:    Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika
14 päivää

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

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-
kirjojen 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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan 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 oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan


