
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 11.10.2021 klo 17.30 – 18.34

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eija Hauska-Mertanen ja Juuso Häkkinen.

3 Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

4 Asemakaavan muutos 1095, 76 Rautio
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 1095, joka koskee
kaupunginosan 76 Rautio korttelin 24 tonttia 30.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Milla Eerola teki muutosehdotuksen, että
Kaukopään koulun rakennuksen suojelumerkintä sr-6 tulee säilyttää, jonka
mukaan rakennusta ei saa purkaa ja sen ominaispiirteen tulee huomioida
tulevassa kaavasuunnittelussa.

Ehdotusta kannatti valtuutettu Timo Härkönen.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty alkuperäisestä päätösehdotuksesta
poikkeava ehdotus ja asiasta on äänestettävä siten, että kaupunginhallituksen
alkuperäinen päätösesitys on JAA (numero 1), valtuutettu Milla Eerolan tekemä
muutosehdotus EI (2) ja TYHJÄ (3).

Kaupunginhallituksen päätösesitys JAA sai 28 ääntä ja Milla Eerolan muutosehdotus
EI 15 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänestyksen
perusteella äänin 28 JAA -15 EI hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen

5 Kiinteistörekisterin pitäjä ja kiinteistötoimitusten tekijä Imatran
asemakaavoitetulla alueella
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että Imatran kaupunki luopuu
kiinteistörekisterin pidosta Imatran asemakaavoitetulla alueella ja
kiinteistörekisterin pito siirtyy hallinnollisten tehtävien siirtona
Maanmittauslaitokselle aikaisintaan 1.5.2022.

Keskustelun aikana Imatran kaupunginvaltuuston SDP:n valtuustoryhmä
esitti seuraavan ponsiesityksen hyväksymistä:



”Ponsiesityksellämme haluamme varmistuksen siitä, että mahdollisen tulevan
ulkoistamispäätöksen jälkeen seurataan sitä, että toiminnan muutos tukee
kaupungin elinvoimaisuutta ja yritystoimintaa. Seurannalla varmistetaan,
oliko päätös taloudellisesti ja toiminnallisesti oikea ratkaisu.”

Esitettyä pontta kannatti valtuutettu Emilio Urpalainen

Valtuutettu Timo Härkönen esitti, että ponsiesitystä ei kannateta ja valtuutettu Vesa
Julin kannatti Härkösen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty ponsiesityksestä poikkeava ehdotus
ja asiasta on äänestettävä siten, että ponsiesitys on JAA (numero 1), valtuutettu Timo
Härkösen tekemä vastaehdotus EI (2) ja TYHJÄ (3).

SDP:n ponsiesitys JAA sai 30 ääntä ja valtuutettu Timo Härkösen
vastaehdotus EI sai 12 ääntä ja TYHJÄ yhden äänen. Puheenjohtaja totesi,
että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt SDP:n ponsiesityksen äänin 30-12
(1 tyhjä).

6 Eron myöntäminen Janne Ritalle varavaltuutetun tehtävästä
Kaupunginvaltuusto myönsi eron Janne Ritalle varavaltuutetun tehtävästä.

Valtuuston puheenjohtaja vaalilain 93 §:n mukaisesti pyytää keskusvaalilautakuntaa
määräämään SDP:lle uuden kaupunginvaltuuston varajäsenen.

7 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2021 – 2025
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman
tiedoksi

Valtuusto-
aloitteet

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite
Ukonniemen kehittäminen

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 2233


