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Kaupunkikehityslautakunta

Aika 2.3.2021 klo 17:30 – 21:15
Paikka Sähköinen kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätettiin yksimielisesti muuttaa kokouksen työjärjestystä seuraavasti:
Kohta 3: Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja tavoitteet vuodelle2021
Kohta 4: Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2020 tilinpäätösraportti
Kohta 5: Yleiskaava 2040 luonnos
Kohta 6: Tiedoksiannot lautakunnalle
Kohta 7: Joukkoliikenteen lipputuotteet
Kohta 8: 1120 Patotien asemakaava ja asemakaavamuutos
Kohta 9: Kaavoituskatsaus 2021
Kohta 10: Kaupunkikehityslautakunnan talouden toteutuma 01/2021
Kohta 11: Viranhaltijapäätökset
Kohta 12: Saapuneet kirjeet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pulkkinen ja Tuija Kuikka.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja tavoitteet vuodelle
2021
Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus hyväksyy Imatran hyvinvointikertomuksen raportin vuodelta
2020 ja suunnitelman vuodelle 2021 edelleen lähetettäväksi
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2020 tilinpäätösraportti
Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä tilinpäätösraportin 2020
kaupunginhallitukselle annettavaksi.

Kaupunkikehityslautakunta oikeutti kaupunkikehitys ja tekniset palvelut
vastuualueen tekemään mahdolliset tekniset korjaukset raporttiin.

Lisäksi lautakunta merkitsi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon
vuodelta 2020 tiedokseen.

Yleiskaava 2040 luonnos
Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa ”Kokoaan suurempi Imatra 2040”
yleiskaavaluonnoksen nähtäville. Luonnoksesta pyydetään tarvittavat
lausunnot.
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Kaupunkikehityslautakunta velvoitti Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut -
vastuualueen tekemään mahdolliset selvitysten loppuraporttien mukaiset
tekniset korjaukset luonnokseen ennen nähtäville asettamista.

6 Tiedoksiannot lautakunnalle
Merkittiin tiedoksi:
1. Kaupunkikehityslautakunnan muihin toimielimiin nimeämien edustajien ja
kaupunginhallituksen edustajan tiedoksiannot
2. Immolan lentokentän maankäytön kehittäminen
3. Paikallisliikenteen kesäaikataulu
4. Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta
vuosille 2021-2032 liikenne- ja viestintäministeriölle/Kh 22.2.2021 § 59

Kokouksessa lisättiin:
5. Tiedoksiannot vammaisneuvostolta

7 Joukkoliikenteen lipputuotteet
Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että joukkoliikenteen osalta otetaan käyttöön seuraavat
uudet taksat:
- 360 vrk iLippu aikuiset 540 €
- 360 vrk iLippu nuoret 7-16 vuotta 220 €
- 360 vrk iLippu opiskelija 350 €
- 360 vrk iLippu eläkeläiset 380 €
- iLippu seutulippu 60 €/30 vrk

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta päätti, että
- kesäaikataulukaudella 6.6.-10.8.20121 aikuisten kertalipun hinta on 2 €
maksettaessa matka mobiililipulla tai iLippu arvokortilla
- ”tutustu paikallisliikenteeseen” -teemainen ilmainen paikallisliikenne 1.6. -
8.6.2021 sekä koulujen alkaessa 11.8. – 20.8.2021
- Imatranajojen aikaan 2.-4.7.2021 ilmainen matkustusoikeus
paikallisliikenteessä alle 18-vuotiailla. Tämän edellytyksenä on, että
Imatranajo-tapahtuma toteutetaan.

8 1120 Patotien asemakaavamuutos
Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa asemakaavan ja
asemakaavamuutoksen 1120, joka koskee kaupunginosaa 77, Kaukopää,
ehdotuksen yleisesti nähtäville 2 viikon ajaksi.
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9 Kaavoituskatsaus 2021
Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä kaavoituskatsauksen 2021 ja
esittää, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy
kaavoituskatsauksen 2021.

10 Kaupunkikehityslautakunnan talouden toteutuma 01/2021
Merkittiin tiedoksi.

11 Viranhaltijapäätökset
Kaupunkikehityslautakunta päätti merkitä edellä esitetyt viranhaltijapäätökset
tiedoksi todeten, ettei kaupunkikehityslautakunta käytä otto-oikeuttaan.

12 Saapuneet kirjeet
Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja kaupunkikehityslautakunnan päätöksistä antavat
puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja Antero Lattu, puh. 0400 554 379
Varapuheenjohtaja Sanna Prior, puh. 040 593 7676

Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija sekä
kaupungininsinööri esittelijänä.
Kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma, puh. 020 617 4418


