
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 1.2.2021 klo 15.00 – 17.37

Paikka Valtuustosali ja sähköinen kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Airi Aalto ja Jani Telkkä

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.

1. Kaavoituksen ajankohtaiset
- Asiaa kokoukselle esitteli kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula

2. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien
edustajien tiedoksiannot
- Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino kertoi, että luonto- ja

erämuseota koskeva hakemus on jätetty 29.1.2021
3. Markkinaoikeuden päätös 20.1.2021 Dnro 2020/222

- Imatran kaupunginhallituksen hankintapäätös 4.5.2020 § 113
4. Imatran markkinointistrategiaan liittyvät ajankohtaiset asiat

- Asiaa kokoukselle esittelivät Imatra Base Campin toimitusjohtaja
Jukka Aallikko, Katri Storhammar ja Panu Kärri

5. Imatra-Pietari rautatieyhteyden kehittämiseen liittyvät ajankohtaiset
asiat
- Asiaa kokouksessa esitteli yhteysjohtaja Tea Laitimo

4 Asemakaavan muutos 1102; kaupunginosa 30
Ritikankoski
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
asemakaavamuutoksen 1102, joka koskee kaupunginosan 30 Ritikankoski
korttelin 14 tonttia 3.

5 Asemakaavan muutos 1103, Neitsytniemi, Neitsytniemen
kartano
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
asemakaavamuutoksen 1103, joka koskee kaupunginosan 73 Neitsytniemi
korttelin 8 yleisten rakennusten korttelialuetta (Y-K/s) sekä lähivirkistysaluetta



(VL) ja erityisaluetta (ET).

6 Yhdistyksille myönnettävän väliaikaisrahoituksen periaatteet
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen yhdistyksille
myönnettävän väliaikaisrahoituksen periaatteet sekä lomakkeet.

7 Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion
palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista
Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon
valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista.

8 Edustajamuutokset keskusvaalilautakunnassa
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
myöntää Reino Toloselle eron keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan
tehtävästä ja valitsee Reino Tolosen tilalle keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajaksi Heikki Tannisen sekä Ritva Kärmeniemen tilalle
keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Lotta Tiussan, kuluvan vaalikauden
loppuun 31.5.2021 asti.

9 Kaupungin elinvoimapanostushankkeita vuodelle 2021
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa pykälässä kuvatut vuoden 2021
elinvoimahankkeet, joiden kustannukset katetaan TA2021:ssa varatuista
kaupunginhallituksen elinvoimapanostuksista.

Kaupunginhallitus täydentää tarvittaessa vuoden 2021 elinvoimatoimenpiteitä
eri päätöksin ja päättää tarvittaessa tarkennukset projektikohtaisiin
kustannuksiin projektisisältöjen tarkentuessa.

Sijoittumismyynti- ja markkinointipanostusten kustannuksista ja niiden
kattamisesta päätetään yksityiskohtaisemmin samassa yhteydessä, kun
kaupunginhallitus hyväksyy alkuvuoden 2021 aikana sopimukset, joiden
perusteella elinvoimatoimenpiteitä ostetaan vuoden 2021 aikana kaupungin
100 %:sti omistamilta kaupunkiyhtiöiltä (Kehy, IBC ja Mitra).

10 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu
rahoitus vuonna 2021, päätös opetus- ja kulttuuritointa varten
myönnettävästä valtionosuudesta 2021 sekä päätös
kotikuntakorvauksista vuodelle 2021
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi valtionosuusselvityksen ja päätti
samalla, ettei oikaisuvaatimuksiin ole aihetta.

11 Talouden kuukausiraportti 12/2020
Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausiraportin tiedoksi.



12 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kaupunginhallitus päätti merkitä esitetyt pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
tiedoksi todeten, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan.

13 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä antaa puheenjohtajisto:
Hallituksen puheenjohtaja Anna Helminen puh. 020 617 2280
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen puh. 020 617 2301
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Mikko Airas puh. 045 635 3811

Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija sekä
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Kaupunginjohtaja Kai Roslakka puh. 020 617 2226
Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino puh. 020 617 2206


