
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 6.6.2022 klo 15.00 – 19.10

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Titta Myllärinen ja Markku Pentikäinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:
1. Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelut Oy:n tilannekatsaus

- Asiaa kokoukselle esittelivät toimitusjohtaja Markku Puuska ja yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Kari Paldanius

2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Sampon tilasuunnitelmat
- Asiaa kokoukselle esitteli kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara

3. Kaupunginhallituksen kokousaikataulu 1.8. – 31.12.2022

4. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot
-Jäsen Titta Myllärinen kertoi kaupunkikehityslautakunnan ajankohtaisista

        asioista
      -Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Mitran hallituksen jäsen Anna
       Helminen kertoi Mitran ajankohtaisista asioista
      -Jäsen Markku Pentikäinen kertoi Eksoten ajankohtaisista asioista
      -Jäsen Sanna Prior kertoi vanhusneuvoston ja hyvinvointilautakunnan
       ajankohtaisista asioista

5. Ilmoitus Imatran Toimitilat Oy:n jättämästä purkulupahakemuksesta, Itä-Siitolan
koulu, Saniaiskuja 12

6. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 17.5.2022 Imatran kaupunginvaltuuston
7.12.2021 § 138 koskevaan valitukseen

7. Digi- ja väestötietovirasto 20.5.2022 / Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle



2023 ja siitä ilmoittaminen digi- ja väestötietovirastolle

8. Valtioneuvoston kirje 24.5.2022 / Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveys-
sekä pelastustoimen toimitiloihin liittyvät myynnit

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Itä-Siitolan koulun purkulupahakemuksen osalta
vuokralaisen niin ilmoittaessa mahdollinen maanvuokrasopimus voidaan päättää.

4 Kaupungin ja seurattavien yhteisöjen 1/3 osavuosikatsaus 1.1. -
30.4.2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.
Osavuosikatsaus saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

5 Vuoden 2023 talousarvion laadintaohje ja raami

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen vuodelle
2023. Lisäksi kaupunginhallitus päätti saattaa talousarvion laadintaohjeen
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

6 Ilmastotoimenpiteiden väliraportti vuosikello 2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä ilmastotoimenpiteiden vuosikellon 2022
väliraportin tiedoksi ja päätti samalla saattaa raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

7 Imatran kaupunkistrategian hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
Imatran uuden kuntastrategian ”Energinen Imatra 2030”. Lisäksi kaupunginhallitus,
esittää valtuustolle, että se ohjeistaa, että strategian toimeenpano-ohjelma sekä
toteutumisen arviointiin käytettävät mittarit tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi
viimeistään vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.

8 Imatran kaupungin hyvinvointikertomus 2017 - 2022 ja
hyvinvointisuunnitelma 2021 – 2025

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Imatran
kaupungin hyvinvointikertomuksen 2017 – 2020 ja -suunnitelman 2021 – 2025.

9 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen valitusta asemakaavan muutoksen 1095
hyväksymispäätöksestä

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Anna Keskisaari esitti, että kaupunki
päättää hyväksyä ELY-keskuksen valituksen ja asemakaavamuutos 1095, koskien
Kaukopään koulun suojelumerkinnän poistoa, kumotaan ja palautetaan
suojelumerkintä. Jäsen Helena Roiha kannatti Anna Keskisaaren esitystä.



Asiasta suoritettiin äänestys, jossa vt. kaupunginjohtajan päätösesitys oli JAA ja Anna
Keskisaaren tekemä muutosesitys EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 ääntä, joista 9 JAA-ääntä (Ilkka Nokelainen,
Mikko Airas, Timo Härkönen, Sari Miettinen, Titta Myllärinen, Anne Nissinen,
Markku Pentikäinen, Sanna Prior ja Jani Telkkä) ja 2 EI-ääntä (Anna Keskisaari ja
Helena Roiha).

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja sen, että kaupunginhallituksen
päätökseksi on äänin 9-2 tullut vt. kaupunginjohtajan pohjaehdotus

Kaupunginhallitus päätti:

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

- antaa kaupunkikehityslautakunnan esityksen mukaisen lausunnon sekä vaatia
lausunnossa, 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.

10 Perusinvestointien 2022 muutos

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että perusinvestointiohjelmaa
muutetaan siten, että vesihuollon erilliskohteista ja kaupunkikehitys ja tekniset
palvelut irtaimen omaisuudesta siirretään molemmista 100 000 € saneerauskohteisiin.

11 Eron myöntäminen Panu Piispalle hyvinvointilautakunnan
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimittäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Panu
Piispalle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen
Juha-Pekka Oksasen.

12 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite:
Hankintaosaamisen lisäys, hankintastrategia ja hankintapäivät

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vastauksena valtuustoaloitteeseen pykälän
selostusosassa esitetyt toimet sekä linjaukset ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se
merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tietoonsa saatetuksi ja aloitteen loppuun
käsitellyksi.

13 Nuorten palveluiden henkilöstöresurssin lisäys



Kaupunginhallitus päätti merkitä lautakunnan toimenpiteet tietoonsa saatetuksi.

14 Mansikkalan koulukeskuksen sisällä tehtävät tilamuutokset kesällä
2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä lautakunnan toimenpiteet tietoonsa saatetuksi.

15 Kaupunginvaltuuston 23.5.2022 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 23.5.2022 pannaan
täytäntöön esityksen mukaisesti.

16 Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite: Lammassaaren ja
satama-alueen kehittäminen

Kaupunginhallitus päätti yhdistää Emilio Urpalaisen aloitteen huomioitavaksi
Ukoniemen alueelle tehtävän kokonaissuunnitelman yhteydessä. Suunnitelman
tarkemmat aikataulut määritetään viimeistään vuoden 2023 talousarvion laadinnan
yhteydessä.

17 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

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

18 Saapuneet kirjeet

Merkittiin tiedoksi.

19 Imatra-mitalin saaja ja myönteisen Imatra-kuvan edistäjän
palkitseminen

Päätös on julkinen 20.8.2021 mitalin ja palkinnon saajan julkistamisen jälkeen

20 Sähkön hankinta kaudelle 01.01.2024 - 31.12.2027

Asia on julkinen kaupunginvaltuuston tekemän hankintapäätöksen jälkeen.

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 lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä vt.
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


