
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Kaupunginvaltuusto 
 
Aika 14.3.2022 klo 17.30 –  
 
Paikka Valtuustosali sekä Teams-kokous  
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä  
esityslistan asia 11 (Imatran paikallisliikenteen ostoliikennesopimus (Bruttosopimus)  
1.6.2021 – 2.6.2031) kuntalain 101 § nojalla suljettuna. Perusteena kaupungin edun 
turvaaminen hankintapäätöksessä.  
 

2 Pöytäkirjantarkastajat  
 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi  
 

3 Ilmoitusasiat 
  
Vammaisneuvoston esittely sekä Etelä-Karjalan Kärki Leader –hankkeen video 
”Nuorilla on asiaa – Imatralaisten nuorten viesti päättäjille” merkittiin tiedoksi. 

 
4 Selvitys valtuustoaloitteista v. 2021 

 
Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteiden tämänhetkisen 
valmistelutilanteen ja totesi selostusosassa esitellyt aloitteet nro 1–8 loppuun 
käsitellyiksi. 
 

 5 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2021 
 
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Imatran hyvinvointikertomuksen raportin 
vuodelta 2021 ja Etelä-Karjalan vammaispoliittisen ohjelman Imatran vuosiraportin 
2021.  

 
6 Taimitarhan alueen kehittäminen 

 
Kaupunginvaltuusto päätti, että Taimitarhan alueen rakennusprojekti jaetaan  
kahdelle vuodelle ja vuodelle 2023 kohteelle osoitetaan 250 000 euron rahoitus.  
Vuoden 2022 rahoitus on hyväksytty talousarviokäsittelyn yhteydessä. 
 
Lisäksi pöytäkirjaan kirjattiin, että valtuusto katsoi tarpeelliseksi laatia 
kokonaissuunnitelman Ukonniemen alueen kehittämisestä. 
 

7 Asemakaavan muutoksesta 1095 Kaukopään koulu vastaanotetun  



 
 
 
     

 

oikaisukehotuksen käsittely 
 
Keskustelun kuluessa valtuutettu Saarela esitti, että oikaisukehotus hyväksytään ja  
suojelumerkintä lisätään kaavaan. Esitystä kannattivat valtuutetut Estola sekä  
Hauska-Mertanen. 
 
Äänestyksessä kaupunginhallituksen esitystä kannatti 31 valtuutettua, valtuutettu  
Saarelan esitystä 11 valtuutettua ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti, että valtuuston 11.10.2021 § 114 hyväksymää 
asemakaavaa 1095 ei muuteta oikaisukehotuksen johdosta. 
 

8 Eron myöntäminen Tarja Äikäälle kaupunginhallituksen varajäsenen  
tehtävästä ja uuden varajäsenen nimeäminen 
 
Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Tarja Äikäälle eron kaupunginhallituksen  
varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Suvi Rautsialan. 
 

9 Imatran kaupungin ja seurattavien yhteisöjen vuoden 2021 talousarvion  
toteutuminen 
 
Kaupunginvaltuusto merkitsi tilinpäätöksen 2021 ennakkotiedot tietoonsa  
saatetuksi. 
 

10 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksesta kaupunginjohtajan  
virkavalinnasta 
 
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen  
tietoonsa saatetuksi. 
 

11 Imatran paikallisliikenteen ostoliikennesopimus (Bruttosopimus)  
1.6.2021 - 2.6.2031 
 
Kaupunginvaltuusto päättää, että paikallisliikenteen ostoliikennesopimus  
(Bruttosopimus) hankinta keskeytetään hankintalain 116 §:n nojalla, koska  
hankinnan kohde on muuttunut hankintamenettelyn aikana.   
 
Lisäksi päätetään, että hankintaprosessi aloitetaan alusta uudella 
hankintailmoituksella. 
 

Valtuusto- 
aloitteet 

Kokoomuksen valtuustoryhmä: Hankintaosaamisen lisäys,  
hankintastrategian päivitys ja hankintapäivät 
 
Imatran Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä: Imatran  
purkutoiminta kiertotalouden piiriin 
 
Imatran Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä: Yleiskaavan  
valmistelussa tulee tehdä lapsivaikutusten sekä hyvinvoinnin, terveyden  
ja sosiaalisten vaikutusten arviointi 
 
Lisäksi 24 valtuutettua jättivät aloitteen koskien vt. kaupunginjohtajan 



 
 
 
     

 

virkasuhteen purkamista viivytyksettä koeaikapurkuna vielä voimassa 
olevan koeajan puitteissa. 
 

 
Lisätietoja antaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä 
kaupunginvaltuuston viranhaltijajohto 
 
Yhteystiedot: 
Valtuuston puheenjohtaja Anna Helminen  puh. 020 617 2280  
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Päivi Marttila   puh. 050 301 2828 
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Antero Lattu  puh. 0400 554 379 
 
Vs. kaupunginjohtaja Ari Lindeman   puh. 020 617 223 


