
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 8.8.2022 klo 15.00 – 16.42

Paikka Vallinkoski

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena Roiha ja Timo Härkönen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi:

1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhtiöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot

- Jäsen Timo Härkönen kertoi EU by lakes -hankkeeseen liittyvästä tapaamisesta
Italiassa

- Jäsen Titta Myllärinen kertoi hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista
- Jäsen Markku Pentikäinen kertoi Eksoten ajankohtaisista asioista

2. TE-palvelut / Etelä-Karjalan työllisyysohjelma

3. Ilmoitus Attendo Oy:n jättämästä purkulupahakemuksesta Honkaharjun
asuinrakennuksen purkamisesta, osoitteessa Honkaharju 4 c

4. Ilmoitus Attendo Oy:n jättämästä purkulupahakemuksesta Honkaharjun sairaalan
hallintorakennuksen purkamisesta, osoitteessa Honkaharju 4 b

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että purkulupahakemusten osalta
vuokralaisten niin ilmoittaessa mahdollinen maanvuokrasopimus voidaan päättää.

4 Osallistu ja vaikuta -ohjelma

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy Imatran uuden Osallistu ja vaikuta -ohjelman vuosille 2022 –
2025.

5 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Imatran Lämpö Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Imatran Lämpö Oy:lle



myönnetään enintään 3.040.000 euron omavelkainen takaus vuoden 2022
investointiohjelman toteutukseen.

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

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
Imatran Lämpö Oy toimittaa lainatakauksen vastavakuudeksi vähintään
760.000 euron yrityskiinnitysten jälkipantin.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että yhtiön tulee toimittaa
yksityiskohtaiset lainaehdot konsernitalouspäällikön käsiteltäväksi ja
edelleen hyväksyttäväksi.

6 Osaamisesta Elinvoimaa -hankkeen omarahoitusosuuteen
sitoutuminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Imatran kaupunki sitoutuu
hankkeen toteuttamiseen ja omarahoitusosuuden kattamiseen vuosina 2023-2025
selostusosassa esitetyllä tavalla.

7 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1117 Pietarintie, 57 Teppanala

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 1117, joka koskee kaupunginosaa 57,
Teppanala.

8 Lausunto veneväylän parantamisesta Patotien (14871) kohdalla

Kaupunginhallitus päätti antaa Imatran kaupungin lausuntona veneväylän
parantamisesta patotien (14871) kohdalla seuraavan lausunnon:

”Imatran kaupunki pitää hanketta erittäin kannatettavana Saimaan alueen vesistö- ja
pyöräilymatkailun kehittämisen näkökulmasta. Uusi silta- ja luukkurakenne
mahdollistaa Ruokolahden saariston veneväylästön rengasreitin kehittämisen
veneilijöille houkuttelevaksi reitiksi.  Tällöin veneväylästö jatkuu myös Imatran
Lammassaaren venesatamasta luonnollisesti eteenpäin.

Patotien yhtenäinen kevyen liikenteen väylä Karjalantieltä Vaittilaan tulee sisällyttää
osaksi hanketta. Kevyen liikenteen väylän ensimmäinen osuus on toteutettu vuonna
2021 Patotielle välille Karjalantie – Rantaportintie. Siltarakenteiden vaatimien
pengerrysten ja tien leventämisen yhteydessä tulee kevyen liikenteen väylän vaatimat
rakenteet toteuttaa samalla kertaa. Esiselvityksessä on otettu huomioon vain 950 m
pitkä kevyen liikenteen väylän osuus joka rakentuu vuonna 2021 rakennetun väylän
jatkoksi.

Lisäksi hankkeen ympäristövaikutukset niin työn, kuin käytön aikana, tulee huomioida
jatkosuunnitteluvaiheissa. On tärkeää, ettei Patotien eteläpuolinen huonompilaatuinen
vesi pääse virtaamaan Patotien pohjoispuoliselle Kaljaniemenselälle



Imatran kaupunki pitää toivottavana, että hankkeen yleissuunnitteluvaiheeseen löytyy
rahoitus ja hankkeen toteutuksen rahoitusta selvitetään tarkemmin.”

9 Joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajenemisselvitys

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

10 Talouden kuukausiraportti 6/2022

Kaupunginhallitus merkitsi talouden kuukausiraportin 6/2022 tietoonsa saatetuksi.

11 Kaupunginvaltuuston 13.6.2022 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 13.6.2022 pannaan
täytäntöön esityksen mukaisesti.

12 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Positiivinen
erityiskohtelu työhönotossa miesten ja naisten tasapuolisen
tehtäviin sijoittumisen edistämiseksi ja yhtäläisten
uramahdollisuuksien luomiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen henkilöstöhallintopalveluiden
valmisteltavaksi lokakuun loppuun mennessä.

13 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

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

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




