
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 21.6.2021 klo 15.00 – 17.32

Paikka Valtuustosali ja Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi todettiin, että esteellisyyksien,
aikaisemmassa päätöksenteossa tapahtuneen ja/tai hallintosäännön
toimivaltamääräysten vuoksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii esittelijänä
seuraavassa asiassa:

- Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyynnöt
kaupunginvaltuuston 26.4.2021 § 42 päätöksestä tehtyjen valitusten johdosta

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lilla Saaristo ja Jani Telkkä.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkitään tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti, että Mitra Imatran
Rakennuttaja Oy:n ilmoittaman purkukohteen osalta vuokralaisen niin
ilmoittaessa mahdollinen maanvuokrasopimus voidaan päättää.

1. Imatran Kansallisihme /Kampanjamittaus
- Asiaa kokoukselle esitteli Imatra Base Camp Oy:n toimitusjohtaja Jukka

Aallikko
2. Elinvoimahankkeiden tilannekatsaus

- Asiaa kokoukselle esittelivät kaupunginjohtajat ja Imatran seudun kehitysyhtiö
Oy:n toimitusjohtaja Antti Oravuo

3. Eksoten neuvottelumenettely/talousraami TA2022

- Asian käsittelyyn osallistuivat myös Imatran nimetyt edustajat Eksoten
hallintotoimielimissä sekä taloushallinnosta controller (/talouspäällikkö) Vesa
Urtti ja konsernitalouspäällikkö Marko Pollari.

- Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksytä Eksoten
neuvottelumenettelyissä esittämän talousraamin pohjaksi TA2022
valmistelulle kuitenkin siten, että Eksoten tulee esittää ja raportoida
talousarviokäsittelyn täsmentyessä jäsenkunnille, millä konkreettisin keinoin
kuntayhtymä tulee toteuttamaan talousraamin pohjaksi esitetyt sopeutukset
omassa toiminnassaan. Jäsenkunnilta pyydetään vielä viralliset lausunnot
Eksoten talousarvioraamista, johon uusi kaupunginhallitus ottaa kantaa
elokuussa 2021.

4. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien



tiedoksiannot
-Anne Nissinen kertoi hyvinvointilautakunnan ajankohtaisista asioista.
-Mervi Hasu kertoi vammaisneuvoston ajankohtaisista asioista

5. Kaukopään koulurakennus
- Selvityspyyntö Kaukopään koulusta 15.4.2021/Seppo Vainikka Pro kaukopään

hallituksen puheenjohtaja ja Raution kaupunginosan hallituksen jäsen
- Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n selvitys Kaukopään koulusta

6. YK:n kestävän kehityksen seurantakokous (HLPF- High-level Political Forum on
Sustainable Development) 6. - 15.7.2021, Imatralta Suomen valtuuskunnassa
mukana apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino ja yhteysjohtaja Tea Laitimo

7. Maarianhaminan kaupungin tiedote; Åland 100

8. UNICEF Lapsiystävällinen kunta –projektikoordinaattori

- Kustannukset v. 2021 osalta katetaan KH:n talousarviovarauksista ja vuoden
2022 osalta otetaan huomioon TA2022 valmistelussa (strategiset
kehittämispalvelut -varauksiin)

9. Johtamisjärjestelmäuudistus, tilannekatsaus

10. Kutsunnat 2021
- Kaakkois-Suomen aluetoimiston pyyntö 8.6.2021

11. Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n purkulupahakemus Kiinteistö Oy Kanavakatu 9
purkamisesta osoitteessa Kanavakatu 9, kiinteistöllä 153-12-69-8

12. Muut asiat
- Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino kertoi kiviveistosten asentamisesta
keskusliikenneaseman ja kaupungintalon väliselle alueelle, sekä ulkoliikuntasalin
suunnittelusta Ukonniemen alueelle
- Konsernilakimies Milla Oinonen kertoi, että Imatran kaupungin virkavalintoihin
liittyvää oikeudellista selvitystä on valittu tekemään Matti Muukkonen (HTT, YTM,
Master of Arts in Law) Helsingin yliopistosta.

4 Asemakaavan muutos 1104; kaupunginosa 74 Vuoksenniska
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
asemakaavamuutoksen 1104, joka koskee kaupunginosan 74 Vuoksenniska korttelin
126 matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) ja korttelin 127
matkailuautoille ja -perävaunuille varattua korttelialuetta, jota voidaan käyttää myös
autopaikoitukseen, (RT-1) sekä golfkenttäaluetta (VL-1) ja vesialuetta (W).

5 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyynnöt
kaupunginvaltuuston 26.4.2021 § 42 päätöksestä tehtyjen valitusten
johdosta
Kaupunginhallitus päätti toimittaa hallinto-oikeuden pyytämät
asiakirjat ja ilmoittaa lausuntonaan, että jättää asian hallinto-oikeuden



ratkaistavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus lausuu täytäntöönpanokieltovaatimuksen osalta viitaten
14.6.2021 tehtyyn päätökseen kaupunginjohtajan johtajasopimuksesta
kaupunginvaltuustossa 64 § todeten, että valtuuston 26.4.2021 valitsema
kaupunginjohtaja aloittaa johtajasopimuksessa määritetyllä tavalla perehdytysjaksolla
1.9.2021, kaupunginjohtajan viransijaisena 1.10.2021 alkaen ja vasta 1.3.2022 virkaa
tekevänä kaupunginjohtajana, mikäli hallinto-oikeus ei ratkaise asiaa tätä ennen.

Kaupunginhallitus saattaa asian tiedoksi valtuustolle ja
valtuuttaa Imatran kaupungin henkilöstön toimittamaan lausunto- ja
asiakirjapyynnössä pyydetyt asiakirjat ja muut selvitykset sekä
laatimaan asiakirjaluettelon toimitetuista asiakirjoista.

6 Imatra-mitalin saaja ja myönteisen Imatra-kuvan edistäjän
palkitseminen
Päätös on julkinen 21.8.2021 mitalin ja palkinnon saajan julkistamisen
jälkeen

7 Talouden kuukausiraportti 5/2021
Kaupunginhallitus merkitsi talouden kuukausiraportin tiedoksi.

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

9 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. 040 593 0552
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


