
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 7.3.2022 klo 14.00 – 19.02

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sari Miettinen ja Titta Myllärinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:
1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien

tiedoksiannot
-Jäsen Markku Pentikäinen kertoi Imatran Kiinteistö ja aluepalvelut Oy:n
ajankohtaisista asioista

2. Kuntaliitto 25.2.2022 / Muistio Venäjä-Ukrainan tilanteen vaikutuksista kuntiin
- Imatran kaupungin varautumisesta vastaava henkilö on palvelujohtaja Arja Kujala
- Vt. kaupunginjohtaja Ari Lindeman, palvelujohtaja Arja Kujala, strategia- ja

hallintojohtaja Matias Hilden ja yhteysjohtaja Tea Laitimo kertoivat
poikkeustilanteisiin varautumisesta Imatran kaupungilla

3. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio 24.2.2022
- Virka-aseman väärinkäyttäminen

4. Meita yhteistyön tilannekatsaus
- Strategia- ja hallintojohtaja Matias Hilden esitteli asiaa kokoukselle

5. Muut asiat
- Palvelujohtaja Arja Kujala kertoi maakunnan koronatilanteesta §
- Strategia- ja hallintojohtaja Matias Hilden kertoi kunta-alojen työtaistelutilanteesta

4 Kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjän ja kokousasioiden
valmistelijoiden nimeämiset

Kaupunginhallitus nimesi pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikön ja hänen estyneenä
ollessaan pöytäkirjanpitäjänä toimii strategia- ja hallintojohtaja.



Kaupunginhallitus nimesi kaupunginhallituksen kokousasioiden valmistelijoiksi yhdessä
esittelijän kanssa viran- tai toimenhaltijat, joilla on valmisteltavaan asiaan soveltuva
asiantuntemus.

5 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kaupunginhallitus antaa esittelyn pohjalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
selonteon liitettäväksi tilinpäätöksen toimintakertomukseen.

6 Imatran kaupungin ja seurattavien yhteisöjen vuoden 2021
talousarvion toteutuminen

Kaupunginhallitus merkitsi tilinpäätöksen 2021 ennakkotiedot tietoonsa saatetuksi ja
saattaa alustavan tilinpäätöksen myös valtuuston tietoon.

7 Selvitys valtuustoaloitteista v. 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi
valtuustoaloitteiden tämänhetkisen valmistelutilanteen ja toteaa, että selostusosassa
esitellyt aloitteet nro 1–8 on loppuun käsitelty.

8 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Imatran
hyvinvointikertomuksen raportin vuodelta 2021 ja Etelä-Karjalan vammaispoliittisen
ohjelman Imatran vuosiraportin 2021.

9 Elinkeinopoliittiset investoinnit vuonna 2022

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päivitetyn käyttösuunnitelman elinkeinopoliittisten
investointien toteuttamisesta ja antaa elinkeinopoliittisille hankkeille 90003 Ottelukatu,
90330 johtosiirrot, 90005 Imatrankosken yleisö wc, 90006 Kruunupuisto ja
Inkerinaukio, 90010 Imatrankosken kenttä ja 90014 Mellonmäki aloitusluvan, sekä
siirtää kyseisten elinkeinopoliittisten investointien määrärahat kaupunkikehitys ja
tekniset palvelut vastuualueelle. Visit-Vuoksi hankkeelle (90332) ja Erä- ja
luontokulttuurimuseoon liittyvälle hankkeelle (90004) myönnettiin myös aloituslupa ja
ne jäävät konsernipalvelut vastuualueen hankkeeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että elinkeinopoliittisissa investoinneissa oleva
asemalta asemalle -konseptin suunnitteluun (hanke 90008) varattu rahoitus käytetään
vuonna 2021 keskusaseman ja kaupungintalon alueen suunnitteluun ja hankkeelle
myönnetään aloituslupa. Näiden elinkeinopoliittisten investointien määrärahat
siirretään kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueelle.

Mansikkakosken ratasiltaa koskeva aloituslupa käsitellään erillisessä pykälässä.

10 Taimitarhan alueen kehittäminen



Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Taimitarhan alueen
rakennusprojekti jaetaan kahdelle vuodelle ja vuodelle 2023 kohteelle osoitetaan 250 000
euron rahoitus. Vuoden 2022 rahoitus on hyväksytty talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Lisäksi kaupunginhallitus myöntää aloitusluvan projektille 90002 Toimintapuiston
leikki/liikuntapaikka.

11 Mansikkakosken vanhan ratasillan kunnostustyöt

Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

12 Asemakaavan muutoksesta 1095 Kaukopään koulu vastaanotetun
oikaisukehotuksen käsittely

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston 11.10.2021 § 114
hyväksymää asemakaavaa 1095 ei muuteta oikaisukehotuksen johdosta.

13 Kaukopään koulun suojeluesityksestä annettava lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa Kaukopään koulun suojeluesityksestä seuraavan
lausunnon:

Imatran kaupunki ei hyväksy suojeluesitystä. Kaupungin näkemyksen
mukaan Kaukopään koulun suojelemisesta koituisi kaupungille
kohtuuttomat korjaus- ja ylläpitokustannukset etenkin huomioiden
Kaukopään koulurakennuksesta tehtyjen selvitysten valmistumisen jälkeen
selvästi kallistuneet rakennusmateriaalien ja maakaasun hinnat. Kaupunki
tekee asemakaavan muutoksesta 1095 Kaukopään koulu uuden päätöksen
kaavan hyväksymispäätöksestä jätetyn oikaisukehotuksen johdosta.
Uudessa päätöksessä kaupunginvaltuuston 11.10.2021 § 114 hyväksymää
asemakaavaa 1095 ei muuteta.

14 Vanhusneuvoston edustajan nimeäminen Voimaa ikämiesten arkeen –
hankkeen ohjausryhmään

Kaupunginhallitus päätti nimetä vanhusneuvoston jäsenen Titta Pitmanin Voimaa
ikämiesten arkeen –hankkeen ohjausryhmään ja päätti, että osallistumisesta aiheutuvat
kulut korvataan hallintosäännön mukaisesti. Kustannukset kirjataan kustannuspaikalle
115 Vanhusneuvosto.

15 Eron myöntäminen Tarja Äikäälle kaupunginhallituksen varajäsenen
tehtävästä ja uuden varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Tarja
Äikäälle eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen
Suvi Rautsialan.

16 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksesta kaupunginjohtajan
virkavalinnasta



Kaupunginhallitus päätti merkitä Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tietoonsa
saatetuksi ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

17 Imatran kaupungin avustus Ukrainan auttamiseksi

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa määrärahan suuruudeksi 1 €/asukas eli 25 612
 €. Samassa yhteydessä päätettiin, että avustussumma osoitetaan kriisialueelle
tasaerinä kolmen avustusjärjestön, Unicef ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n ja SPR:n
kautta.

Määräraha katetaan kaupunginhallituksen sitomattomista talousarviovaroista (Kp 109) ja
ystävyyskaupunkitoimintaan varatusta TA-varauksesta.

18 Kaupunginvaltuuston 14.2.2022 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 14.2.2022 pannaan
täytäntöön esityksen mukaisesti.

19 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite: Alennettu
lippuhinta työttömille Imatran kaupungin paikallisliikenteessä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityslautakunnan valmisteltavaksi
siten, että aloite käsitellään viimeistään vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.

20 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

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

21 Saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

22 Imatran kaupungin verkkopalvelun toimittamisen ja ylläpidon
hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että Imatran kaupungin verkkopalvelun toimittamisen ja
ylläpidon kokonaisuus hankitaan Generaxion Oy:ltä kokonaishintaan 120 400 €.

Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella.
Sopimus voidaan allekirjoittaa kun päätös on lainvoimainen. Tieto- ja
digipalvelupäällikkö oikeutetaan allekirjoittamaan sopimus.

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 viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija sekä
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Vt. kaupunginjohtaja Ari Lindeman puh. 020 617 2233


