
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 5.9.2022 klo 10.00 – 16.00
6.9.2022 klo 8.00 – 15.33

Paikka Vallinkoski

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna Keskisaari ja Titta Myllärinen.

3 Kaupungin vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025
taloussuunnitelman I-käsittely

Kaupunginhallitus suoritti I-käsittelyn ja päätti seuraavat linjaukset ja ohjeet
talousarviovalmistelun (TA2023) jatkovalmisteluille:

- valmistelun lähtökohtana on, että talousarvio laaditaan tasapainoiseksi
- tehdään talousarvioon kertaluonteinen varaus kaupungin yleisen siisteyden
kohentamiseen
- käynnistetään keskustelu rantarakentamisen osalta uudelleen
- investointibudjetti tulee toteutumaan 17.959.000 € suuruisena, sisältäen
Meltolan jätevedenpuhdistamon saneeraushankkeen kustannukset

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ohjeistaa Imatran Vesi Oy:tä tekemään
seuraavaan talousarviokäsittelyyn mennessä tarkastelun
jätevedenpuhdistamoinvestoinnin vaikutuksesta poistopohjaan.

4 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi:

1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhtiöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot

- kaupunginhallituksen jäsen Timo Härkönen kertoi Imatran liikennepainotteisen
turvallisuustyöryhmän ajankohtaisista asioista

- kaupunginhallituksen jäsen Titta Myllärinen kertoi kaupunkikehityslautakunnan
ajankohtaisista asioista



- kaupunginhallituksen jäsen Markku Pentikäinen kertoi Eksoten ajankohtaisista
asioista

- kaupunginhallituksen jäsen Sanna Prior kertoi hyvinvointilautakunnan
ajankohtaisista asioista

2. Matkaraportti ja ohjelma Kernini Kreikka 22. – 26.8.2022

- kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Antero Lattu esitteli matkaraportin

5 Karhumäen urheilukentän katsomon kattaminen ja
pukutilaratkaisut

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Karhumäen
urheilukentän pääkatsomon kattaminen, uusi pukutilarakennus sekä tekonurmikentän
katsomo toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kohonneista
rakentamiskustannuksista huolimatta ja rakentaminen voidaan käynnistää. Tarve
investoinneille on arvioitu tarkoin vuoden 2021 päätöksenteon yhteydessä, eikä se ole
muuttunut.

Investointikustannukset pyritään kattamaan nykyisen vuoden 2022
talousarvion investointien määrärahakokonaisuuden sisältä
(toteutumatta jääneet kustannukset). Tarvittaessa tullaan esittämään
lisämäärärahapyyntö, mikäli vuoden 2022 investointien
määrärahavaraus kokonaisuutena on ylittymässä.

6 Asemakaavan muutos 1113 Koivuniemi, 81 Saarlampi

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 1113 Koivuniemi ehdotuksesta
jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet.

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.8.2022 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
asemakaavan muutoksen 1113, joka koskee kaupunginosaa 81, Saarlampi.
hallitusjäsenyyksiin:

7 Omarahoituksesta päättäminen kutsuperusteisen joukkoliikenteen
toteuttamishankkeelle 2023 - 2025

Kaupunginhallitus päätti, että Imatran kaupunki osallistuu pykälässä esitettyyn
hankkeeseen osatoteuttajana, omarahoitusosuuden ollessa enintään 60 000 euroa.
Omarahoitusosuus vuosille 2023–2025 katetaan joukkoliikenteen käyttötalousrahoista.

8 Harkinnanvaraisten vapaiden myöntämisperusteet

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen mukaisen ohjeistuksen harkinnanvaraisten
vapaiden myöntämisperusteista.

9 Kaupunginvaltuuston 15.8.2022 päätösten täytäntöönpano



Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 15.8.2022 pannaan
täytäntöön esityksen mukaisesti.

10 Sanna Priorin ja Imatran Kokoomuksen valtuustoryhmän
valtuustoaloite: Mellonlahden ja Kruununpuiston ympäristön
kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen yhteysjohtaja Tea Laitimon
valmisteltavaksi 31.3.2023 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa valmistelijaa huomioimaan tämän aloitteen
 yhteydessä myös aiemmat Mellonmäen kehittämissuunnitelmat.

11 Imatran kaupunginvaltuuston Sosialidemokraattisen
valtuustoryhmän valtuustoaloite: Vuoksen elävöittäminen
suihkulähteillä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginpuutarhuri Erika Luhtasen
valmisteltavaksi 30.4.2023 mennessä.

12 Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite: John Lennonin
rauhankappale Imagine koskinäytösten musiikiksi

Kaupunginhallitus päätti, että aloitetta ei lähetetä jatkokäsittelyyn, koska
koskinäytöksen musiikin muutokseen ei katsota tällä hetkellä tarvetta. Aloite
merkittiin loppuun käsitellyksi.

13 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus merkitsi pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, että
kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan.

14 Saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tietoonsa saatetuksi.

Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä antaa puheenjohtajisto:
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen puh. 040 593 0552
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikko Airas puh. 045 635 3811
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Härkönen sähköposti:



timo.harkonen@imatra.fi

Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä vt.
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


