
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 2.5.2022 klo 15.00 – 16.58

Paikka Valtuustosali sekä Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sari Miettinen ja Markku Pentikäinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:
1. Maakuntajohtaja Satu Sikasen vierailu
2. Tapahtumayhteistyön tilannekatsaus

- Asiaa kokoukselle esitteli Imatra Base Camp Oy:n toimitusjohtaja Jukka
Aallikko

3. Opetus- ja nuorisopalveluiden ajankohtaiskatsaus
- Asiaa kokoukselle esittelivät opetus- ja nuorisopalvelujen päällikkö Minna Rov

io ja palvelujohtaja Arja Kujala
4. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien

tiedoksiannot
-Kaupunginhallituksen jäsen Titta Myllärinen kertoi Osallistu- ja vaikuta -työryhmän
ajankohtaisista asioista
-Kaupunginhallituksen jäsen Anne Nissinen kertoi Etelä-Karjalan
koulutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista
-Kaupunginhallituksen jäsen Sanna Prior kertoi Vanhusneuvoston ajankohtaisista
asioista
-Kaupunginhallituksen jäsen Markku Pentikäinen kertoi Eksoten ajankohtaisista
asioista
5. Imatran kaupungin lausunto Imatran vuokra-asunnot Oy:n

korkotukilainahakemuksiin ARA:lle

4 Vastine markkinaoikeudelle valitusasiassa, kaupunginvaltuuston päätös
3/2022 § 32

Kaupunginhallitus päätti antaa markkinaoikeudelle liitteenä olevan luonnoksen
mukaisen vastineen ja toimittaa markkinaoikeudelle pyydetyt jäljennökset



asiakirjoista.

Kaupunginhallitus pyytää kunnioittavasti, että markkinaoikeus:
1. ensisijaisesti hylkää valituksen kokonaisuudessaan perusteettomana tai
2. toissijaisesti hylkää vaatimuksen hyvitysmaksusta ja
3. velvoittaa valittajan korvaamaan täysimääräisenä Imatran kaupungin

arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkolain (633/1982) mukaisine
viivästyskorkoineen. Oikeudenkäyntikulujen summa on vastineen jättöhetkellä
6840,00 euroa. Hankintayksikkö varaa tilaisuuden täydentää
oikeudenkäyntikulujen euromäärää myöhemmin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti saattaa asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

5 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
Imatran kaupungin suunnitelman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen ja
suunnitelman toteuttamisen erityisiksi lähitavoitteiksi seuraavat:

1. Esteettömyyden parantaminen Esteetön ja turvallinen Imatra –hankkeessa (v.
2022) esille nousevien tarpeiden pohjalta ja

2. Syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteenä Ukrainalaisten pakolaisten onnistuneen
kotouttamisen yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
Konsernipalvelut/Viestintä oikeutetaan tekemään mahdolliset päätöksenteossa tulevat
muutokset ja tarvittavat suunnitelman ulkoasun ja sisällön tekniset tarkistukset.

6 Lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelmaan vuosille 2023-2030

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaisen kaupungininsinöörin valmisteleman
selvityksen lausuntonaan valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille
2023 - 2030.

7 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien asemakaavan
muutoksen 1095 Kaukopään koulu valitusasiaa

Kaupunginhallitus päätti:

- toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle pyydetyt asiakirjat ja valtuuttaa Imatran
kaupungin henkilöstön toimittamaan lausunto- ja asiakirjapyynnössä pyydetyt
asiakirjat ja muut selvitykset sekä laatimaan asiakirjaluettelon toimitetuista
asiakirjoista;

- antaa kaupunkikehityslautakunnan johdanto-osan mukaisen lausunnon sekä
vaatia lausunnoissa, valituksenalaisessa päätöksessä sekä kaava-asiakirjoissa
esitetyn perusteella valitusten hylkäämistä perusteettomina. Päätös ei ole syntynyt
virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä



päätös ole muutenkaan lainvastainen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti saattaa asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

8 Edustajien nimeämiset Etelä-Karjalan hyvinvointialueen
vaikuttamistoimielimiin

Kaupunginhallitus päätti esittää Etelä-Karjalan vaikuttamistoimielimiin seuraavia
edustajia:

- hyvinvointialueen vanhusneuvoston varsinainen edustaja Sirpa Hämäläinen ja
varaedustaja Anneli Luostarinen ja mahdolliseksi toiseksi varsinaiseksi edustajaksi
Maili Hanski ja varaedustajaksi Eija Tuominen

- hyvinvointialueen vammaisneuvoston Imatran varsinaiseksi edustajaksi Marja
Vainikainen ja varaedustajaksi Auli Gröhn ja mahdolliseksi toiseksi varsinaiseksi
edustajaksi Tiina Hämäläinen ja varaedustajaksi Heini Vesterinen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää hyvinvointialueen nuorisovaltuuston
toiminnan ja toimintasäännön valmisteluun nuorisovaltuuston jäseniä Meri Harinen ja
Eetu Tarkiainen.

Lisäksi Imatran kaupunginhallitus hyväksyi vammaisneuvoston esityksen, että
Imatran ja Ruokolahden vammaisneuvostosta esitetään myös Ruokolahden kunnan
nimeämä edustaja ja saattaa asian Ruokolahden kunnan päätettäväksi.

9 Omavelkainen takaus Ukonranta Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Ukonranta Oy:lle
myönnetään enintään 640.000 euron omavelkainen takaus.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,4 % suuruinen takausprovisio. Takausmaksu
määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä olevan lainan pääoman mukaan.

Ukonranta Oy:lle tulee toimittaa lainatakauksen vastavakuudeksi vähintään 200.000
euron kiinteistökiinnitysten jälkipantti.

Ukonranta Oy:n tulee toimittaa voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti
yksityiskohtaiset lainaehdot vt. kaupunginjohtajan hyväksyttäväksi.

10 Talouden kuukausiraportti 3/2022

Kaupunginhallitus merkitsi taloustilanteen 3/2022 tietoonsa saatetuksi.

11 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

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



12 Saapuneet kirjeet

Merkittiin tiedoksi.

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 vt.
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


