
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 22.2.2021 klo 15.00 – 17.28

Paikka Valtuustosali ja sähköinen kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Äikää ja Lilla Saaristo.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.
1. Saimaan matkailustrategian valmistelu

- Asiaa kokoukselle esitteli Etelä-Karjalan liiton kehittämispäällikkö Anu
Talka

2. Kaavoituksen ajankohtaiset
- Asiaa kokoukselle esitteli kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula

3. Risuniemen maanhankintavalmistelun tilannekatsaus
- Asiaa kokoukselle esitteli kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma

4. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien
edustajien tiedoksiannot
- Jäsen Anne Nissinen kertoi Hyvinvointilautakunnan ajankohtaisista

asioista
- Jäsen Mervi Hasu kertoi Vammaisneuvoston ajankohtaisista asioista
- Jäsen Mikko Airas kertoi Osallistu ja vaikuta –työryhmän

ajankohtaisista asioista
-   Jäsen Jani Telkkä kertoi Imatran vuokra-asunnot Oy:n ajankohtaisista
asioista

4 Urheilutalon hankesuunnitelman käynnistäminen
Kaupunginhallitus päätti, että pykälässä kuvattu uuden puurakenteisen
hiilineutraalin urheilutalon hankesuunnittelu Imatran Ukonniemen
käynnistetään ja suunnitteluprojektille haetaan puurakentamisen
kehittämishankkeille tarkoitettua rahoitusta.

Urheilutalon hankevalmistelun tulee pitää sisällään myös erilaisten investointi-
ja rahoitusmallivaihtoehtojen tarkastelu, minkä lisäksi valmistelussa tulee ottaa



huomioon aiemmin toteutetut liikuntapaikkatarveselvitykset sekä näiden
jälkeen mahdollisesti ilmi tulleet ja tulevat muut liikuntapaikkatarpeet ja/tai -
mahdollisuudet. Valmistelussa tulee ottaa huomioon myös aiemmassa
valmisteluvaiheessa valmistuneet vaikutusten arvioinnit, sekä toteuttaa
hankesuunnitelman edetessä täydentäviä vaikutusten arviointeja siten kuin
kaupungin päätöksentekoon liittyvistä vaikutusten arvioinnin periaatteista
muun muassa lapsiasiain vaikutusten, yritysvaikutusten ja ilmastovaikutusten
arvioinnista on linjattu.

Hankesuunnittelun ja mahdollisen sitä seuraavan investointipäätöksen
valmistelua ja mahdollisen rakennusprojektin ohjausta varten päätetään
samalla perustaa ohjausryhmä, joka koostuu vastuuviranhaltijoiden lisäksi
kaupunginhallituksen sekä hyvinvointi- ja kaupunkikehityslautakuntien
puheenjohtajistoista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii
kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja nimeää ryhmän
viranhaltijakokoonpanon. Ohjausryhmän aloittaessa toimintansa ryhmän
koollekutsujana toimii apulaiskaupunginjohtaja.

5 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).

6 Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelma-
luonnoksesta vuosille 2021-2032
Kaupunginhallitus päätti, että Imatran kaupunki antaa pykälässä olevan
lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta Liikenne- ja
viestintäministeriölle.

7 Edustajan nimeäminen Etelä-Karjalan epäviralliseen väliaikaiseen
toimielimeen
Kaupunginhallitus nimesi Imatran kaupungin edustajaksi epäviralliseen
valmistelutoimielimeen kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku
Sarlomon sekä hänen varaedustajakseen apulaiskaupunginjohtaja Kaisa
Heinon.

8 Edustajan vaihdokset yhtiöihin
Kaupunginhallitus päätti, että seuraavissa konserni- ja osaomistusyhtiöiden
yhtiökokouksissa konsernilakimies Milla Oinosen tilalle pykälässä lueteltujen
yhtiöiden hallituksiin esitetään nimettäväksi konsernitalouspäällikkö Marko
Pollari.



9 Käyttötaloussuunnitelman 2021 vahvistaminen
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalveluiden käyttösuunnitelman
vuodelle 2021 ja vahvistaa koko kaupungin käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

10 Talouden kuukausiraportti 1/2021
Kaupunginhallitus merkitsi talouden kuukausiraportin tiedoksi.

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

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


