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Kaupunkikehityslautakunta

Aika 20.4.2021 klo 17:30 – 19:47
Paikka Sähköinen kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lisäksi päätettiin yksimielisesti käsitellä esityslistan kohta 10 ”Lausunto
Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta sekä Kaakkois-Suomen
vesienhoidon toimenpideohjelmasta” kohdan 3 Tiedoksiannot jälkeen ja kutsua
kalatalousmestari Tomi Menna esittelemään asiaa kokoukseen. Kohdat 4-9
siirtyivät käsiteltäviksi kohtina 5-10.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Partanen ja Jukka Rautiainen.

3 Tiedoksiannot lautakunnalle
Merkittiin tiedoksi:

1. Kaupunkikehityslautakunnan muihin toimielimiin nimeämien
edustajien ja kaupunginhallituksen edustajan tiedoksiannot:

2. Ritikankosken asuinalueen maankäyttösuunnitelma

3. Vastaus Traficomin selvityspyyntöön matkustajaliikenteen määrän
rajoittamisesta, IMR/373/00.04.00.03/2021

4. Ilmastoperusteinen joukkoliikenteen valtionavustushaku Traficomille,
IMR/302/02.05.01.04/2021

5. Business Finlandin myönteinen rahoituspäätös Älykkäät kadut - Street
Al –hankkeelle, IMR/47/00.01.05.02/2021

6. Vastineet markkinaoikeudelle liittyen joukkoliikenteen kilpailutukseen,
IMR/1651/02.08.00.07/2020

7. Kooste kaupungin vetovoimatutkimuksesta/Vetovoima&vaikutus
tutkimusraportti 2021

8. Paikallisliikenteen talviaikataulu

9. ELY-keskuksen päätös valtionavustuksesta 10.3.2021/Mellonlahti
kuntoon -hanke
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10. Kuntavaalien siirto ja valtuuston toimikauden muutos

4 Lausunto Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta
sekä Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmasta
Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä kaupungininsinöörin kokouksessa
tekemän uuden päätösesityksen:

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonaan kalastusmestari Tomi
Mennan selvityksen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
asiakirjasta ”Vaikuta vesiin – Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022 – 2027” sillä muutoksella, että
selvityksen lause ”Vuoksen lyhytaikaissäännöstely tulisi lopettaa tai sitä tulisi
ainakin vähentää merkittävästi, jotta lohikalojen luontainen lisääntyminen
mahdollistuu ja joen virkistyskäyttö helpottuu” korvataan lauseella ”Vuoksen
lyhytaikaissäännöstelyssä tulisi lohikalojen luontaisen lisääntymisen
mahdollistaminen ja joen virkistyskäyttö huomioida merkittävästi paremmin”.

5

6

7

Vesilaitoskemikaalien hankinta
Tarjouskilpailun perusteella sammutetun kalkin ja 1-3 mm kalkkirouheen
toimittajaksi päätettiin valita Nordkalk Oy Ab, lietteenkuivauspolymeerin
toimittajaksi Oy Flinkenberg Ab ja ferrosulfaatin toimittajaksi Voda Nordic Oy.
Vesihuoltopäällikkö valtuutettiin allekirjoittamaan sopimukset.

Sienimäen ylikulkukäytävän siltasopimus
Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
oheisena oleva siltasopimus Sienimäen ylikulkukäytävästä
Väyläviraston kanssa hyväksytään.

Perusinvestointiohjelman muutos 2021
Kaupunkikehityslautakunta päätti sitoa perusinvestointimäärärahat
seuraavasti:
- uudisrakennuskohteet 0,45 M€
- saneerauskohteet 5,75 M€ (menot 5,936 M€ ja tulot 0,186 M€)

8 Paikallisliikenteen kesäaikataulu 2021
Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaiset aikataulut
Imatran paikallisliikenteeseen ajalle 6.6. – 10.8.2021.

9 Selvitys kaupunkikehityslautakunnan alaisista kuntalaisaloitteista
v. 2020
Kaupunkikehityslautakunta päätti merkitä kuntalaisaloitteiden valmistelu
vaiheet tiedokseen ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Aloitteet
merkitään loppuunkäsitellyiksi.
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10 Rakennuskieltopäätösten jatkaminen ja asemakaavojen
ajanmukaisuuden arviointi
Kaupunkikehityslautakunta päätti, että rakennuskieltoja jatketaan kahdella
vuodella 26.4.2021 alkaen niillä 211,5 ha alueilla, joilla on huomattavia
ristiriitoja voimassa olevassa asemakaavassa tai asemakaavan ja yleiskaavan
maankäyttötavoitteiden välillä, tai joilla on asemakaavan laatimistarve ja joiden
26.4.2021 päättyvä rakennuskielto perustuu kaupunkikehittämislautakunnan
14.5.2019 § 55 tekemään rakennuskieltojen jatkamispäätökseen.
Lisäksi kaupunkikehityslautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain 60
§ johtuvan asemakaavojen ajanmukaisuusarvioinnin perusteella muiden
alueiden asemakaavojen katsotaan olevan ajanmukaisia lain tarkoittamalla
tavalla.

11 Kaupunkikehityslautakunnan talouden toteutuma 01 - 03/2021
Merkittiin tiedoksi.

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

13 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


