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Kokous

Vammaisneuvoston kokous 7/2019

Aika, paikka

Tiistai 27.8.2019 kello 17.00-19.00 Imatran kaupungintalo,
kokoustila Imatrankoski (h 308)

Osallistujat

Heikki Luukkanen, puheenjohtaja, poissa
Helena Roiha, hyvinvointilautakunnan edustaja
Mervi Hasu, kaupunkikehittämislautakunnan edustaja
Matti Saarela, Etelä-Saimaan CP-yhdistys ry.
Päivi Hämäläinen, Imatran Invalidit ry.
Eeva Kykkänen, Imatran Kuulo ry.
Jaakko Viuhko, Imatran Parkinson kerho, poissa
Ellen Peltola, Imatran Fibro- ja tulesyhdistys ry., varajäsen
Ari Savisto, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry.
Tiina Hämäläinen, Imatran Seudun Kehitysvammaisten
Tuki ry.
Auli Gröhn, Etelä-Karjalan Neuroyhdistys ry., kokouksen
puheenjohtajana
Simo Vento, Ruokolahden Invalidit ry., poissa
Unto Viljakainen, Ruokolahden Sydänyhdistys ry., varajäsen
Marketta Paananen, Ruokolahden kunta
Sirkka Vento, Rautjärven Seudun Invalidit ry., poissa
Josefina Nissilä, Rautjärven kunta, poissa
Päivi Hömppi, Eksoten edustaja, poissa
Sirkku Sarlomo, Imatran kaupunki, konsernipalvelut, sihteeri
Ari Lattu, rakennuttaja, Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, §
35
Anne-Maria Naapuri, projektipäällikkö, rakennusarkkitehti
RI, Innovarch Oy:n edustaja, § 35

Jakelu

Kaupunginhallitus, lautakunnat, vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet, www.imatra.fi

Esityslista

§ 55 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouk1
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sen osallistujat.
Päätös: Hyväksyttiin.
§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
§ 57 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään 3.6.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin.
§ 58 Kosken koulun arkkitehtisuunnitelman esittely
Poiminta Koulurakentamisen ohjausryhmän 19.11.2018
käsittelemästä tilannekatsauksesta palveluverkkohankkeeseen:
Imatran kaupunginvaltuusto on päättänyt 24.10.2016 § 68,
että tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkkoa kehitetään
Imatralla ns. kolmen koulukeskuksen mallin mukaisesti.
Em. palveluverkkopäätöksen mukaan esi- ja perusopetus
keskitetään kolmeen yhtenäiskouluun ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tiivistetään yhdeksästä kuuteen yksikköön vuoteen 2026 mennessä. Valtuusto on valtuuttanut
samalla palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa koskevien
päätösten tekemisen kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
Palveluverkkohankkeen toimeenpanoaikataulun tavoitteena on, että Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakennusosa voidaan ottaa käyttöön 08/2019, Mansikkalan koulukeskus 08/2020 ja Kosken koulukeskus 08/2021. Päiväkotien osalta tavoitteena on, että palveluverkko olisi tiivis2
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tetty yhdeksästä kuuteen yksikköön 08/2020 mennessä.
Kosken koulukeskuksen hankesuunnittelu on toteutettu
kaupunginvaltuuston 19.2.2018 § 13 vahvistamien linjausten mukaisesti siten, että uusi koulukeskus voidaan ottaa
käyttöön asetetun aikataulun mukaisesti elokuussa 2021.
Hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä oppilasennusteita on tarkasteltu tähän mennessä syntyneiden lasten
määrän perusteella. Koska tehtyjen ennusteiden perusteella Kosken koulukeskuksen oppilasmäärä tulee laskemaan
vuosien 2021 - 2026 aikana vielä noin 200 oppilaan verran,
on päädytty siihen, että on järkevää säilyttää toinen nykyisistä parkkipaikalle sijoitetuista väliaikaisista tilaelementeistä käytössä siihen saakka, kunnes oppilasmäärä on laskenut uuden koulun mitoituksen perusteen mukaiselle tasolle. Koska oppilasmääräkehitys näyttää tehtyjen ennusteiden perusteella laskevalta, on lisäksi päädytty siihen,
että oppilasmäärän mahdolliseen laskuun myös vuoden
2026 jälkeen on varauduttava. Tämä on ratkaistu siten,
että uusi koulukeskus muodostuu Lyseon rakennuksen ja
pysyvän uudisrakennuksen lisäksi pitkäaikaiseen käyttöön
soveltuvasta tilaelementtiosasta.
Uuden rakennuksen valmistuttua Kosken koulun Meltolan
ja Imatrankosken toimipisteiden käytöstä voidaan luopua.
Koulukeskukseen sijoittuvat lisäksi aikaisemmin Mansikkalan koulukeskuksessa toimineet kieliluokat. Eksote järjestää Kosken koulukeskuksessa oppilashuollon sekä kouluterveydenhuollon palveluita. Ruokapalveluiden järjestämistä varten koulukeskukseen sijoittuu niin sanottu jakelukeittiö. Hankesuunnitelma on lisäksi laadittu siten, että
koulukeskukseen on mahdollista sijoittaa pieni omatoimikirjasto. Hyvinvointilautakunta on antanut lausunnon kirjastopalveluiden järjestämisestä Kosken koulukeskuksessa.
Hyvinvointilautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
Rajapatsaan lähikirjastoa ei siirretä Kosken koulukeskuksen yhteyteen.
Kaupunginhallitus hyväksyi Kosken koulukeskuksen hankesuunnitelman 26.11.2018 § 294 siten, että omatoimikirjasto ei ole osa koulukeskusta ja päätti samalla, että hankesuunnitelmaan perustuva urakkakilpailutus käynnistetään.
Kaupunginhallitus valtuutti Mitra Imatran Rakennuttaja
Oy:n toimimaan kaupungin lukuun toteutuksessa sekä
päätti, että koulukeskuksen ylläpidon osalta Mitra Imatran
Rakennuttaja Oy:n kanssa tehdään valmistuvan koulukeskuksen kokonaisvaltaisesta ylläpidosta konsernin sisäinen
3
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elinkaarisopimus -tyyppinen palvelusopimus ja, että Kosken koulukeskuksen pysyvään käyttöön rakennettava uudisrakennusosa rakennetaan kaupungin omaan taseeseen
ja rahoitetaan lainarahalla.
Koulukeskuksen varsinainen suunnittelu toteutettiin kevään 2019 aikana ja tavoitteena on käynnistää rakentaminen syksyn 2019 aikana. Hankeaikataulun mukaan koulu
valmistuu siten, että toiminta voidaan aloittaa uusissa tiloissa kokonaisuudessaan syksyllä 2021. Lyseon historiallinen, peruskorjattu rakennus on tarkoitus säilyttää osana
koulukeskusta tulevaisuudessakin.
Hankesuunnitelmaan sisältyvä uusi, pitempiaikaiseen
käyttöön tuleva tilaelementti otettiin käyttöön Kosken koulun tilojen osalta syyslukukauden alussa elokuussa 2019.
Itä-Suomen koulun käyttöön tuleva tilaelementin osa otetaan käyttöön syksyllä 2021.
Lisätietoa: https://www.imatra.fi/koulu-jap%C3%A4iv%C3%A4kotiverkon-uudistus/koski/koskenkoulun-suunnittelu
Esitys: Esittelyn ja käytävän keskustelun pohjalta vammaisneuvosto antaa lausunnon Kosken koulukeskuksen
arkkitehtisuunnitelmasta.
Päätös: Vammaisneuvosto päätti lausunnossaan tuoda
esille seuraavia huomioon otettavia asioita:
-

Portaikoissa, seinäpinnoilla ja suurilla lasipinnoilla
tulee pinnoissa käyttää värikontrasteja helpottamaan näkövammaisten liikkumista tilasta toiseen.
Erityisesti lasipintojen tulee erottua liikuttaessa tilasta toiseen.
Tilojen valaistuksen tulee olla riittävä huonosti näkeviä ajatellen.
Vammaisneuvostossa heräsi kysymys, onko wc-tiloja
riittävästi ja myös inva-wc tilojen mitoitus pyörätuolilla liikkuvien kannalta huolestutti
Induktiosilmukoiden määrän riittävyys herätti
vammaisneuvostossa keskustelua.
Allergisten käyttäjien kannalta materiaalien puhdistettavuus on tärkeä asia (verhot, kalusteet).
Vammaisneuvosto pitää hyvänä ratkaisuna, että
koulun tiloissa ei liikuta ulkojalkineissa.
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§ 59 Ehdotus Imatran jäähallin invakatsomon paikan muutoksesta
Imatran Ketterä ry. on ollut yhteydessä sähköpostilla
vammaisneuvoston puheenjohtajaan ja esittänyt tapaamista ja keskustelua Imatran jäähallin invakatsomon uudelleen sijoittamisesta. Imatran Ketterä ry. on halunnut olla
asiasta ensin yhteydessä vammaisneuvostoon, ennen kuin
tekee muutoksesta esityksen kaupungille.
Sähköpostin mukaan ”Imatran Ketterä ry:n tarkoitus ei ole
millään tapaa heikentää invakatsomon käyttäjien olosuhteita, päinvastoin. Uusi invakatsomo rakennettaisiin nykyisen invakatsomon välittömään läheisyyteen ja samalle korkeudelle. Uudelleen sijoittamisella pyritään kehittämään
hallin olosuhteita ja samalla helpottamaan invakatsomoon
kulkua ja turvaamaan nopea pois pääsy mikäli tähän tulisi
joskus tarvetta. Toivomme asiasta avointa keskustelua
vammaisneuvoston kanssa.
Turkka Partanen, Imatran Ketterä, p. 050 3219000”
Esityslistan liitteenä on alustava havainnekuva nykytilanteesta ja ehdotuksesta invakatsomon uudeksi paikaksi.
Esitys: Vammaisneuvosto nimeää edustajat, jotka käyvät
katsomassa ehdotetun uuden invakatsomon paikan ja
vammaisneuvosto antaa sen jälkeen lausunnon ehdotukseen muutoksesta.
Päätös: Jäähallin invakatsomon paikkaa käyvät katsomassa puheenjohtaja, sihteeri ja neuvoston jäsenistä Auli
Gröhn, Ari Savisto ja Jaakko Viuhko. Sihteeri sopii ajan
puheenjohtajan ja Ketterä ry:n edustajan kanssa.
§ 60 Vammaisneuvoston esteettömyyskatselmukset ja asukaspalaute havainnoista v. 2017-2019
-

-

Imatran jäähallin inva-katsomon paikan muutos,
vammaisneuvoston kokoukset 10.10.2017,
14.11.2017, 23.1.2018 (katsomo palautettu alkuperäiselle paikalle)
Kaupungintalolla asioinnin esteettömyys yläkannen
ja pysäköintihallin remontin aikana ja kaupungintalolla asioiminen, vammaisneuvosto 18.4.2018 (Remontin aikainen asiointi tapahtui pysäköintihallin
ovesta, remontin jälkeen asiointi on ohjattu pääovesta, inva-pysäköintipaikkoja on yläkannella. Jos
henkilökunnassa on liikuntarajoitteisia henkilöitä,
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-

heille järjestetään parkkipaikka yläkannelta.)
Imatrankosken esiintymislavan esteettömyys Imatra-päivänä, vammaisneuvosto 18.4.2018 (rakennettu siirrettävä luiska)
Imatran kylpylän esteettömyys, vammaisneuvosto
22.5.2018
Imatran venesataman esteettömyys, vammaisneuvosto 22.5.2018
Imatran keskusaseman inva-pysäköintipaikkojen
mitoitus, vammaisneuvosto 31.10.2018
Inva-pysäköintipaikat Imatran kaupungin alueella,
vammaisneuvosto 30.1.2019
Esteettömyys Imatrankosken palveluihin, vammaisneuvosto 15.5.2019

Esitys: Käydään läpi esteettömyyskatselmusten havainnot
ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös: V. 2018 kevään esteettömyyskatselmusten havainnoista on lähetetty tieto kiinteistöjen omistajille ja palvelujen tuottajille. Vastaavasti kevään 2019 katselmusten
havainnoista lähetetään kirje. Koskenpartaan esiintymislavaa varten rakennetusta pyörätuoliluiskasta todettiin, että
pyörätuolilla yksin liikkuvalle luiska on liian kapea, jyrkkä
ja lyhyt. Inva-pysäköintipaikkojen tilanteesta on oltu yhteydessä rakennusvalvontaan ja asiat etenevät rakennusvalvonnan työnä. Lisäksi keskusaseman invapysäköintipaikan korjauksesta on oltu yhteydessä kaupunkikehittäminen ja teknisiin palveluihin.
§ 61 Aloite Kulttuuritalo Virran Karelia-salin pyörätuolipaikkojen muutoksesta
Vanhusneuvosto teki aloitteen 26.4.2019 Kulttuuritalo Virran Karelia-salin pyörätuolipaikkojen muutoksesta. Pyörätuolipaikkoja on tällä hetkellä kahdeksan, joista permannolla sijaitsee kaksi paikkaa rivillä 14 ja kuusi paikkaa parven oikealla ja vasemmalla puolella. Vanhusneuvoston mukaan kaukana permannolla ja parvella sijaitsevat paikat
haittaavat esitysten näkemistä ja kuulemista. Vanhusneuvosto esitti, että Karelia-salin eturivin paikoista osa korvattaisiin pyörätuolipaikoilla ja, että korkeat kynnykset madallettaisiin.
Aloitteen johdosta Kulttuuritalo Virran Karelia salin pyörätuolipaikkojen muutosta selvitetään ja sen vuoksi Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikkö Sarianna Purtilo
on kutsunut työryhmää koolle. Palaveriin on kutsuttu
vammaisneuvoston edustajan/edustajien lisäksi Mitra
6

PÖYTÄKIRJA

Imatran Rakennuttaja Oy:n ja Kulttuuritalo Virran vahtimestaripalvelujen edustaja sekä vahusneuvoston edustaja/edustajat.
Palaveri pidetään 29.8.2019 kello 15.00-16.30 Kulttuuritalo
Virran Kaleva-salissa. Kutsussa toivotaan, että myös kokemusasiantuntijoita voisi osallistua palaveriin.
Esitys: Vammaisneuvostosta palaveriin osallistuvat puheenjohtaja Heikki Luukkanen ja varapuheenjohtaja Auli
Gröhn.
Päätös: Hyväksyttiin.
§ 62 Muut asiat
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Päätös: Eksoten järjestämä Hyvinvointiviikko Imatralla
on 16.9-19.9.2019. Järjestöjä kutsutaan mukaan messutapahtumaan. Imatralla Eksote järjestää seuraavat tapahtumat:
-

Ravitsemusterapeutin hyvinvointitietoisku
2.10.2019
Ensihuoli –koulutus 13.11.2019

Sihteeri välittää sähköpostilla lisätietoa.
§ 63 Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Seuraavan kokouksen aika ilmoitetaan myöhemmin.
Päätös: Hyväksyttiin.
§ 64 Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Varapuheenjohtaja päätti kokouksen.

7

PÖYTÄKIRJA

IMATRAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Auli Gröhn
varapuheenjohtaja

Sirkku Sarlomo
sihteeri
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