
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 7.12.2021 klo 17.30 – 19.32

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Julin ja Tuija Kuikka.

3 Ilmoitusasiat

Maakunnallinen HYTE-kierros
Kaupunginhallituksen ja –valtuuston kokousaikataulu 2022

4 Asemakaavan muutos 1111 Torkkelinkatu, 12 Imatrankoski

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen 1111, joka koskee
kaupunginosaa 12 Imatrankoski.

 5 Asemakaavan muutos 1116, 12 Imatrankoski

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen 1116, joka koskee
kaupunginosaa 12 Imatrankoski.

6 Imatran kaupungin hallintosääntö

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisen Imatran kaupungin
hallintosäännön ja päätti, että hallintosääntö tulee voimaan välittömästi päätöksen
jälkeen.

Keskustelun aikana valtuutettu Titta Myllärinen esitti, että Imatran kaupungin
hallintosäännössä määritellään, että lastenhoitokulut korvataan täysimääräisinä.
Valtuutettu Toni Kovanen ja Marja Estola kannattivat valtuutettu Titta Myllärisen
esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty alkuperäisestä hallituksen päätösesityksestä
poikkeava kannatettu esitys, on järjestettävä äänestys.

Puheenjohtaja totesi, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaesitystä



äänestävät numerolla 1 (JAA), ne jotka kannattavat valtuutettu Titta Myllärisen
esitystä äänestävät numerolla 2 (EI) ja numerolla 3 (TYHJÄ).

Äänestys suoritettiin valtuustosalissa. Äänestyksessä annettiin 42 ääntä, joista 24
JAA-ääntä, 18 EI-ääntä ja yksi ääni jäi antamatta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen perusteella
kaupunginvaltuuston päätökseksi tuli kaupunginhallituksen pohjaesitys.

7 Sidonnaisuusilmoitukset

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Lisälista Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen
turvaaminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että Imatran kaupunki myöntää Rautjärven kunnalle
vastatakauksena yhteisvastuullisen täytetakauksen Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle 1.000.000 euron
kuntatodistuslimiitin omavelkaiselle takaukselle, josta Imatran kaupungin osuus on
19,3 % ja regressiovastuu pääomasta enintään 241.000 euroa esittelyn mukaisten
takausosuuksien mukaisesti.

Vastatakauksen edellytyksenä on, että lainalimiitin ensisijaisena vakuutena ovat
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Rautjärven kunnalle pantteina luovuttamat
kiinteistökiinnitykset ja vastatakauksen perusteella voidaan vaatia maksua

1. jos pantteja ei ole saatu realisoitua vuoden kuluttua luoton eräännyttämisestä tai
ulosottopäätöksestä,

2. jos ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este,

3. jos takaajat ilmoittavat velkojalle päävelan erääntymisen jälkeen, etteivät vaadi
vakuuden myyntiä.

Rautjärven kunnalle vakuudeksi annetuista kiinteistökiinnityksistä
siirretään takauksen maksun osuus maksun suorittajalle, jos vakuutta ei
ole realisoitu.

Kaupunginhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta.

Imatran kaupungin tämänhetkiset takausvastuut ja takausvastuun lisäys tämän
päätöksen johdosta ilmenee oheismateriaalina olevasta taulukosta.

Valtuusto-
aloitteet

Valtuutettu ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Anne Nissinen:
Imatralle Ukonniemeen, Immolaan ja Lempukkaan esteetön uimaranta
vaikeavammaisille sekä ikäihmisille

Imatran Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä:
Lempukan ja Hosseinlahden alueen sekä Haapasaaren, Mikonsaaren ja Malonsaaren
kaavoittaminen luonnonsuojelualueeksi kulttuurihistoriallisten arvojen, matkailun



kehittämisen sekä imatralaisille tärkeä ulkoilualueen turvaamiseksi

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


