
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 14.6.2021 klo 17.30 – 18.25

Paikka Valtuustosali sekä Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto
nimesi tämän kokouksen sihteeriksi hallintopäällikkö Marjo Kaulio-Behmin.

2 Pöytäkirjantarkastajat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Airas ja Heikki Tanninen

3 Ilmoitusasiat
Muistutettiin valtuutettuja Imatran valtuustokauden toteutumista selvittävän
itsearviointikyselyn täyttämisestä.

4 Kaupunginjohtajan johtajasopimus ja johtamisjärjestelmän
muutos
Kaupunginvaltuusto päätti, että

1. Valtuusto vahvistaa hyväksytyn terveydentilaa koskevan selvityksen nojalla Ari
Lindemanin Imatran kaupungin kaupunginjohtajan virkatehtävien
vastaanottamisen siten, että hän aloittaa palvelussuhteensa kaupunkiin
perehtymisjaksolla 1.9.2021 lukien ja jatkaa siitä kaupunginjohtajan
viransijaiseksi kaupunginjohtajan siirtyessä vuosilomille ennen eläkkeelle
jäämistään, alustavasti 29.9.2021 lukien, sekä siirtyy edelleen varsinaiseksi
kaupunginjohtajan virkaa hoitavaksi viranhaltijaksi nykyisen kaupunginjohtajan
siirtyessä eläkkeelle 1.3.2022 lukien kuitenkin siten, että mikäli
kaupunginjohtajan valintaa koskeva kaupunginvaltuuston päätös ei ole
saavuttanut lainvoimaa ennen em. ajankohtaa, aloittaa virkaa tekevänä (vt.)
kaupunginjohtajana 1.3.2022 lukien siihen saakka, kunnes virkanimitystä
koskeva päätös on saavuttanut lainvoiman. Mikäli virkanimitystä koskeva päätös
ei saavuta lainvoimaa, raukeaa virkasuhteen perusta ja tässä päätöksessä
määritelty virkasuhde päättyy.

2. Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan johtajasopimusluonnoksen mukaisen
kaupunginjohtajan johtajasopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen
puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin lukuun sekä tekemään
mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset ja vähämerkitykselliset muutokset tai
tarkennukset sopimukseen ennen sen allekirjoitusta. Sopimusehtojen mukaisesti
sopimus raukeaa kaikilta osin, mikäli sopimuksen hyväksymistä tai



virkanimitystä koskevat päätökset eivät saavuta lainvoimaa.

3. Valtuusto päättää, että kaupunki tulee siirtymään loppuvuoden 2021 aikana
yhden kaupunginjohtajan johtamisjärjestelmään, jossa nykyisestä
johtamisrakenteesta ja siihen liittyvästä apulaiskaupunginjohtajan virasta
luovutaan, sekä kaupunginjohtajan alaisuuteen perustetaan erikseen kaksi muuta
kaupungin ylimpään viranhaltijajohtoon kuuluvaa virkaa. Uuteen
johtamisjärjestelmään siirtymisen edellyttämä hallintosääntö- ja uusien virkojen
perustamis- ja täyttövalmistelu aloitetaan heti valtuustokauden vaihduttua ja
tavoitteena on, että siirtyminen uuteen johtamisjärjestelmään toteutuu 1.11.2021
lukien. Samalla kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen
puheenjohtajat toimeenpanemaan johtamisjärjestelmän edellä määritellyssä
aikataulussa toteutettavaa muutosta ja apulaiskaupunginjohtajan viran
poistumista koskevasta päätöksestä seuraavat apulaiskaupunginjohtajan
johtajasopimusehtojen mukaiset toimenpiteet ja neuvottelut asianosaisen kanssa
siten kuin ao. johtajasopimuksessa on tarkemmin määritelty.

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän pykälän osalta kokouksessa.

5 Tarkastuslautakunnan jäsenmäärän muutos uudelle
valtuustokaudelle

Kaupunginvaltuusto päätti, että tarkastuslautakunnan jäsenten määräksi päätetään
viisi jäsentä ja jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kuntalain
edellyttämänä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tältä osin hallintosääntöä (7 §) muutetaan päätösesityksen mukaisesti.

6 Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
Kaupunginvaltuusto päätti, että:

Imatran kaupunki
- lähtee osakkeenomistajaksi uuden Lentorata−Porvoo−Kouvola raideyhteyden

suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy),
- merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa

yhtiötä yhteensä enintään 2,3 miljoonalla eurolla ja
- hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodun liitteinä olevien

luonnosten mukaisen osakassopimusluonnoksen,
perustamissopimusluonnoksen sekä yhtiöjärjestysluonnoksen.

Kaupungin rahoitusosuus jakautuu osakassopimuksessa esitetyin tavoin tämän
hetken arvion mukaan 9 vuodelle (v. 2022 – 2031) sen mukaisesti kuin
hankesuunnittelu tosiasiassa etenee. Liitteenä olevassa osakassopimuksessa on
määritelty ns. rahoituskutsumenettely, jolla rahoitus hankkeen edetessä kultakin
yhtiön osakkaalta annettujen sitoumusten puitteissa toteutetaan.

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan tai
näiden määräämän allekirjoittamaan asiakirjat kaupungin lukuun sekä tekemään
asiakirjoihin ennen niiden allekirjoittamista tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.



7 Oy Pohjolan Liikenne Ab:n hankintaoikaisuvaatimus
kaupunginvaltuuston 25.1.2021 § 7 päätöksestä koskien
paikallisliikenteen hankintaa
Kaupunginvaltuusto päätti, että Oy Pohjolan Liikenne Ab:n tekemä
hankintaoikaisuvaatimus kaupunginvaltuuston 25.1.2021 §7 tekemästä
hankintapäätöksestä hylätään. Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia
perusteita, joiden perusteella kaupunginvaltuuston päätöstä tulisi muuttaa.

8 E. Rantanen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kaupunginvaltuuston
25.1.2021 § 7 päätöksestä koskien paikallisliikenteen hankintaa

Kaupunginvaltuusto päätti, että Tilausliikenne E. Rantanen Oy:n tekemä
hankintaoikaisuvaatimus kaupunginvaltuuston 25.1.2021 §7 tekemästä
hankintapäätöksestä hylätään. Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia
perusteita, joiden perusteella kaupunginvaltuuston päätöstä tulisi muuttaa.

9 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Imatran Vuokra-asunnot
Oy:lle
Kaupunginvaltuusto päätti, että Imatran Vuokra-asunnot Oy:lle myönnetään
enintään 924.000 euron omavelkainen takaus Pilvikuja 4:n huoneistojen
kylpyhuoneiden, keittiöiden sekä lattioiden korjaamiseen tarvittavaa
rahoituslaitoslainaa varten.

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

Imatran Vuokra-asunnot Oy:n tulee toimittaa lainatakauksen vastavakuudeksi
vähintään 275.000 euron kiinteistökiinnitysten jälkipantti.

Yhtiön tulee toimittaa voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti yksityiskohtaiset
lainaehdot kaupunginjohtajan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

10 Uuden urheilutalon hankevalmistelulinjaukset
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä kaupunginhallituksen pykälässä olevan ja
oheismateriaalista ilmenevän selvityksen uuden urheilutalon uudisrakentamisen
suunnitteluhankkeen valmistelutilanteesta tiedokseen ja samalla vahvistaa omalta
osaltaan niistä ilmenevät valmistelulinjaukset.

Tavoitteena on, että lopullinen päätös hiilineutraaliustavoitetta tukevasta,
puurakentamiseen perustuvasta urheilutaloinvestoinnista Ukonniemeen jäähallin
yhteyteen voidaan tehdä loppuvuoden 2021 aikana.

11 Palveluverkkouudistuksen loppuraportti
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä oheismateriaalissa olevan palveluverkkoratkaisun
toimeenpanoa koskevan loppuraportin tiedokseen ja päätti, että raportti toimitetaan
uudelle kaupunginvaltuustolle uudistuvan kaupunkistrategian ja uuden
valtuustokauden toimenpidesuunnitelmien taustamateriaaliksi.



12 Meltolan jätevesilaitoksen saneerauksen rakennusurakka
Kaupunginvaltuusto päätti, että Meltolan jätevesilaitoksen saneerauksen
rakennusurakoitsijaksi valitaan tarjouskilpailun perusteella rakennusurakasta
halvimman tarjouksen tehnyt Kymenlaakson Rakennus Oy.

Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus voidaan
allekirjoittaa kun päätös on lainvoimainen. Vesihuoltopäällikkö oikeutettiin
allekirjoittamaan sopimus.

13 Imatran jätevesilaitoksen saneeraus sähköurakka
Kaupunginvaltuusto päätti, että Meltolan jätevesilaitoksen saneerauksen
sähköurakoitsijoiksi valitaan tarjouskilpailun perusteella sähköurakasta halvimman
tarjouksen tehnyt Etec Automation Oy.

Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus voidaan
allekirjoittaa kun päätös on lainvoimainen. Vesihuoltopäällikkö oikeutettiin
allekirjoittamaan sopimus.

14 Imatran jätevesilaitoksen saneeraus, koneistourakka
Kaupunginvaltuusto päätti, että Meltolan jätevesilaitoksen saneerauksen
koneistourakoitsijaksi valitaan tarjouskilpailun perusteella halvimman tarjouksen
tehnyt Avo-Putki Oy.

Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus voidaan
allekirjoittaa kun päätös on lainvoimainen. Vesihuoltopäällikkö oikeutettiin
allekirjoittamaan sopimus.

15 Imatran jätevesilaitoksen saneeraus, prosessiautomaatio- ja
instrumentointi
Kaupunginvaltuusto päätti, että Meltolan jätevesilaitoksen saneerauksen
prosessiautomaatio- ja instrumentointiurakoitsijaksi valitaan tarjouskilpailun
perusteella halvimman tarjouksen tehnyt Insta Automation Oy.

Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus voidaan
allekirjoittaa kun päätös on lainvoimainen. Vesihuoltopäällikkö oikeutettiin
allekirjoittamaan sopimus.

16 Imatran jätevesilaitoksen saneeraus, LVIA-urakka
Kaupunginvaltuusto päätti, että Meltolan jätevesilaitoksen saneerauksen lvia-
urakoitsijoiksi valitaan tarjouskilpailun perusteella halvimman tarjouksen tehnyt
Avo-Putki Oy.

Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus voidaan
allekirjoittaa kun päätös on lainvoimainen. Vesihuoltopäällikkö oikeutettiin
allekirjoittamaan sopimus.



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


