
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 15.2.2021 klo 17.30 – 19.03

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali ja sähköinen kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Ovaska ja Pekka Räty.

3 Ilmoitusasiat
Merkittiin tiedoksi:
Kaupunginjohtajan rekrytoinnin käynnistäminen.

4 Asemakaavan muutos 1102; kaupunginosa 30 Ritikankoski
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 1102, joka koskee
kaupunginosan 30 Ritikankoski korttelin 14 tonttia 3.

5 Asemakaavan muutos 1103, Neitsytniemi, Neitsytniemen kartano
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 1103, joka koskee
kaupunginosan 73, Neitsytniemi korttelin 8 yleisten rakennusten korttelialuetta (Y-
K/s) sekä lähivirkistysaluetta (VL) ja erityisaluetta (ET).

6 Edustajamuutokset keskusvaalilautakunnassa
Kaupunginvaltuusto myönsi Reino Toloselle eron keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajan tehtävästä ja valitsi Reino Tolosen tilalle keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajaksi Heikki Tannisen sekä Ritva Kärmeniemen tilalle
keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Lotta Tiussan, kuluvan vaalikauden loppuun
31.5.2021 asti.

Lisäksi valtuuston puheenjohtaja totesi, että keskusvaalilautakunnan varajäsen Juho
Tanttu on jättänyt tänään eroanomuksen varajäsenen paikalta ja tiedusteli, voiko
valtuusto yksimielisesti päättää myöntää eron Juho Tantulle (SDP) sekä nimetä
hänen sijalleen keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Paavo Sihvosen (SDP).
Valtuusto päätti edellä esitetyn perusteella yksimielisesti myöntää
kaupunginhallituksen päätösesityksen hyväksymisen lisäksi eron Juho Tantulle
keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä sekä nimetä hänen tilalleen kyseiseen
tehtävään Paavo Sihvosen.

7 Street AI -hankkeen omarahoitusosuus

Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Timo Härkönen esitti, että Imatran
kaupunki ei osallistu eikä sitoudu esitettyyn Street AI -hankkeeseen, jota



päätösesitystä valtuutettu Jiri Montonen kannatti.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen päätösesityksestä poikkeava
vastaesitys, jota on kannatettu, joten asiasta on järjestettävä äänestys. Äänestyksessä
kaupunginhallituksen esitys on JAA ja valtuutettu Härkösen vastaesitys on EI.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyslopputuloksen, jossa äänet
jakautuivat seuraavasti: JAA 39 ääntä, EI 3 ääntä, sekä sen, että
kaupunginhallituksen esityksestä on tullut kaupunginvaltuuston päätös.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Imatran kaupunki sitoutuu pykälässä kuvattuun ja
asialistan oheismateriaalista tarkemmin ilmenevään teköälyratkaisuja hyödyntävään
Street AI -hankkeeseen sitoutuen samalla 100 000 euron omarahoitusosuuteen
vuodelle 2022. Kaksivuotisen hankkeen vuoden 2021 omarahoitusosuus 50 000
euroa on hyväksytty TA2021 käsittelyn yhteydessä.

8 Osallistuminen Saimaa-ilmiön rahoitukseen

Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Timo Härkönen esitti, että Imatran
kaupunki ei sitoudu Saimaa-ilmiön rahoitukseen, jota päätösesitystä valtuutettu Sari
Miettinen kannatti.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen päätösesityksestä poikkeava
vastaesitys, jota on kannatettu, joten asiasta on järjestettävä äänestys. Äänestyksessä
kaupunginhallituksen esitys on JAA ja valtuutettu Härkösen vastaesitys on EI.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyslopputuloksen, jossa äänet
jakautuivat seuraavasti: JAA 39 ääntä, EI 3 ääntä, sekä sen, että
kaupunginhallituksen esityksestä on tullut kaupunginvaltuuston päätös.

Kaupunginvaltuusto päätti, että siinä tapauksessa, että Savonlinna ja Saimaa-
ilmiössä mukana oleva muu Järvi-Suomi valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi
vuodeksi 2026, Imatran kaupunki sitoutuu mukaan Saimaa-ilmiön rahoitukseen
vähintään 3 eurolla/asukas. Kaupungin pykälässä kerrotuin tavoin määräytyvä
maksuosuus suoritetaan viiden vuoden (v. 2022 - 2026) aikana tasasuuruisin
maksuerin. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään niin
harkitessaan myös suuremman maksuosuuden, kuitenkin enintään 5 euroa/asukas,
Saimaa-ilmiön kanssa erikseen sovittua lisänäkyvyyttä ja
kulttuuripääkaupunkihankkeeseen liittyviä Imatralle sijoittuvia merkittäviä
tapahtumia vastaan.

9 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteen mukaiset sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet.

10 Sidonnaisuusrekisteri valtuustolle tiedoksi
Kaupunginvaltuusto merkitsi Imatran kaupungin internet-sivuilla julkaistun
sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

Valtuusto-
aloite

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kuitu
kaikille Imatralaisille



Lisätietoja antaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä
kaupunginvaltuuston viranhaltijajohto

Yhteystiedot:
Valtuuston puheenjohtaja Niina Malm puh. 020 617 2300
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Tommi Matikainen puh. 0400 810 031
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Erkki Saarimäki puh. 050 331 0102

Kaupunginjohtaja Kai Roslakka puh. 020 617 2226
Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino puh. 020 617 2206


