
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 9.5.2022 klo 15.00 – 16.59

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Prior ja Jani Telkkä.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:
1. Katsaus Imatran keskusaseman purkamiseen ja uuden aseman suunnitteluun

- Asiaa kokoukselle esittelivät Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtaja
Lassi Nurmi sekä konsernitalouspäällikkö Marko Pollari

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

Rovio ja palvelujohtaja Arja Kujala

3. Imatran Lämpö Oy:n toiminnan esittely
- Asiaa kokoukselle esittelivät toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka ja hallituksen

puheenjohtaja Antero Lattu

4. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot

4 Kaukopään koulurakennuksen myyminen

Kaupunginhallitus päätti antaa Imatran Toimitilat Oy:lle konserniohjauksen asettaa
Kaukopään koulurakennus myytäväksi irtaimen kauppana tarjouskilpailun
perusteella, pykälän selostusosassa esitetyin ehdoin sekä oheismateriaalina
olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.

Rakennuksen myymiseksi kaupunginhallitus varautuu avustamaan
ostajaa rakennuksen ylläpitokustannuksien kattamiseksi enintään
60 000 eurolla.



Avustus maksetaan kaupunginhallituksen kustannuspaikalta 108.

Mahdollinen kauppa, maanvuokrasopimus ja avustus tuodaan
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tarjouskilpailun päätyttyä.

5 Kaupunginvaltuuston 25.4.2022 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 25.4.2022 pannaan
täytäntöön esityksen mukaisesti.

6 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran kaupungin on
selvitettävä keilailuharrastuksen jatkon mahdollisuudet urheilutalon
purkamisen vuoksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen tilahallintapäällikkö Petri Nuutisen ja
palvelujohtaja Arja Kujalan valmisteltavaksi 30.8.2022 mennessä.

7 Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite: Lähiruoan mahdollisuudet
ja huoltovarmuus

Kaupunginhallitus päätti, että aloite valmistellaan yhdessä Imatran Seudun
Kehitysyhtiö Oy:n kanssa vuoden 2022 aikana. Valmisteluvastuussa kaupungin
puolelta on vt. kaupunginjohtaja.

8 Valtuutettu Heini Vesterisen valtuustoaloite: Kuvataiteen perusopetuksen
aloituspaikat tulee palauttaa Virta-opistoon ja koko Imatran lasten ja
nuorten taiteen perusopetuksen tila tarkistaa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kulttuuri- ja oppimiskeskus päällikkö
Sarianna Purtilon ja opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovion valmisteltavaksi
kaupungin vuoden 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä.

9 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

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

10 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


