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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 247

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 248 18.09.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 248

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Airi Aalto ja Veikko Lan ki nen.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen, kau pun gin hal li-
tuk sen jäsenet Jani Telkkä, Tarja Äikää sekä kaupunginvaltuuston pu heen joh ta ja Niina Malm
saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 249 18.09.2017

Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 249
1.  Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin ni meä-
mien edustajien tiedoksiannot

 - Kaupunginhallituksen jäsen Jani Telkkä selvitti Imatran Vuok-
ra-asun not Oy:n kokousasioita

 - Kaupunginvaltuuston 2.varapuheenjohtaja Erkki Saarimäki kertoi
Imat ran YH-Rakennuttaja Oy:n muutosta kaupungintalolle. Muutto
on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään
huh ti kuu hun 2018 mennessä

 2. Imatran kaupungin lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
- Salo-Issakan alueen vesihuolto-osuuskuntien toi min ta-alue pää tös-
tä (Dnro 174/10.03/2015) koskeva valitus Itä-Suomen hal lin to-oi keu-
den päätöksestä, jolla hallinto-oikeus hylkäsi valittajien em. kau pun-
gin val tuus ton päätöstä koskeneen valituksen. Hallintojohtajan hal lin-
to sään nön 42 §:n nojalla asiassa antama kaupungin lausunto on
esi tys lis tan oheismateriaalina.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Heikki Luukkanen saapui kokoukseen tämän py-
kä län käsittelyn aikana.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 250 18.09.2017

Mansikkalan koulukeskushankkeen tarkentavat linjaukset

2060/10/03/02/2017

KH § 250 Valmistelija:Kaisa Heino

 Imatran kaupungin vuoden 2015 lopussa vahvistetussa ”Imatra te-
kee tulevaisuuden” strategiassa ja sen toimeenpano-ohjelmassa
(2017-2020) on linjattu muun muassa seuraavia tavoitteita kau pun-
gin toimintojen ja palvelujen kehittämiselle:

 - Toteutamme nykyaikaisia oppimisympäristöjä ja turvaamme laa-
duk kaat opinpolut lapsille ja nuorille. 

 - Kaupungin palvelurakennetta kehitetään kaupunginvaltuuston
24.10.2016 § 68 tekemän palveluverkkolinjauksen pohjalta; Imat ral-
le muodostetaan kolme koulukeskusta, jotka koostuvat esi- ja pe rus-
ope tuk sen yhtenäiskouluista. Uusien tilojen suunnittelussa ko ros te-
taan tilojen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta. Myös var hais kas-
va tuk sen palveluverkkoa tiivistetään.

 - Resurssitehokkaalla tilojen käytöllä turvataan nykyaikaisten pal ve-
lu si säl tö jen toteutuksen edellyttämät resurssit palvelutuotantoon.
Pal ve lu tuo tan nos sa hyödynnetään uutta teknologiaa ja panostetaan
jat ku vas ti uudenlaisten asiakastarpeita vastaavien palvelujen ke hit-
tä mi seen.

 Kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin palveluiden ke hit tä mi ses-
sä toteutetaan asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti muun muassa
ym pä ris tö nä kö kul mat huomioon ottaen. Palveluita kehitetään ko kei-
lu kult tuu ria edistäen, sekä teknologian avulla palveluprosesseihin ja
pal ve lui hin lisäarvoa luoden.

 Imatran kaupunginhallitus on käsitellyt Mansikkalan koulukeskusta
kos ke vaa elinkaari- ja puukouluhanketta 10.4.2017 § 116 linjauksin,
et tä tutkimus- ja kehittämishanketta ja innovaatioyhteistyötä kos ke-
via yhteistyöneuvotteluja Stora Enso Woods Productsin kanssa jat-
ke taan päätöksessä tarkemmin kuvatuin tavoittein ja lähtökohdin.
Sa mal la kaupunginhallitus on päättänyt, että koulukeskus käyn nis te-
tään päätöksessä kuvattuna puukoulu- ja elinkaarihankkeena.

 Edellä mainitun kaupunginhallituksen päätöksen perusteella kou lu-
kes kus hank keen tavoitteeksi on asetettu mm.

 - lopputuloksena toteutetaan moderni, joustava, terveellinen ja eko-
lo gi nen puurakentamiseen perustuva oppimisympäristö

 - tilasolut ja niiden tontille sovittaminen toteutetaan siten, että ti la so-
lut palvelevat niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen eri luok-
ka-as tei den kuin lukionkin erilaisia pedagogisia tarpeita

 - Mansikkalan koulukeskus tulee tarjoamaan laadukkaan, ter veel li-
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sen, viihtyisän, osallistavan sekä esteettömän oppimista ja työs ken-
te lyä tukevan ympäristön.

 - Rakennuksen tulee olla elinkaarikustannuksiltaan edullinen ja
muun to jous ta va vastaten tulevaisuuden tarpeisiin.

 - Koulukeskuksen rakentaminen toteutetaan elinkaarihankkeena.

 Kaupunginhallituksen puukouluhanketta koskevan ratkaisun
10.4.2017 § 116 perusteluissa on kuvattu puukouluratkaisun kau-
pun gin strategiatavoitteiden mukaisuutta. Materiaalin valinnan osalta
on todettu mm. että puu on uudelleenkäytettävä, uusiutuva, eko lo gi-
ses ti kestävä ja hintakilpailukykyinen rakennusmateriaali, jolla on tie-
teel li ses ti todistettuja terveyshyötyjä. Lisäksi puulla on alhaisemmat
hii li diok si di pääs töt verrattuna moneen muuhun rakennusmateriaaliin
ja se toimii pitkäaikaisena hiilivarastona. Edellä kuvatut hankkeen
eko lo gi suut ta ja tilojen terveellisyyttä tukevat tekijät edistävät kau-
pun gin strategiatavoitetta, jonka mukaan kaupunki muun muassa
ke hit tää asiakaslähtöisiä palveluita erityisesti ympäristönäkökulmat
huo mi oon ottaen.

 Kaupunginvaltuuston 24.10.2016 § 68 palveluverkkoratkaisussa
edel ly te tyn mukaisesti koulukeskus on suunniteltu toteutettavan si-
ten, että siinä toteutetaan laajaa monitoimiajatusta ja tilojen mo ni-
käyt töi syyt tä tarkoittaen sitä, että koulukeskusten tilat ovat mo ni puo-
li ses ti eri kohderyhmien käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin

 Kaupunginhallitus on edelleen 15.5.2017 § 152 päättänyt, että kou-
lu kes kuk sen elinkaarihankkeen kilpailutus käynnistetään kil pai lul li se-
na neuvottelumenettelynä. Kaupunginhallitus on lisäksi päättänyt
val mis teil la olleeseen tutkimus- ja kehityshanketta koskevaan yh teis-
työ so pi muk seen liittyen, että kaupunki ja Stora Enso Wood Products
Oy (Stora Enso) tekevät hankkeessa ekokoulukonseptin ke hit tä mis-
tä koskevaa yh teis työ tä, jonka tavoitteiden ja edellytysten täyttyessä
kou lu kes kus to teu te taan Stora Enson CLT- ja LVL -ra ken nus ele-
ment te jä käyttäen. Osapuolten välisen kehittämisyhteistyön tar koi-
tuk se na on ollut, että kaupungin sisäinen kehityshanke ja Stora En-
son tuote- ja konseptinkehityshanke täydentävät toinen toisiaan si-
ten, että molempien osapuolten innovaatiot ovat sopimuksen mu kai-
ses ti molempien osapuolten hyödynnettävissä.

 Kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvottelut osallistujien kanssa
ovat käynnistyneet siten, että elo-syyskuun 2017 aikana käydyissä
neu vot te luis sa on pyritty löytämään toteutusratkaisu, jossa kau pun-
gin tarpeet, Stora Enson Ekokoulu -konseptivalmistelussa määritellyt
reu na eh dot, sekä kilpailutuksessa mukana olevat to teut ta ja eh dok-
kai den vaatimukset kohtaavat toisensa.

Osapuolten ta voit tei den yhteensovittaminen erityisesti elin kaa ri mal li-
seen rakentamiseen liittyvät erityispiirteet huomioon ottaen on neu-
vot te lu jen edetessä osoittautunut hankalaksi. Tästä syystä kaupunki
ja Stora En so Wood Products Oy ovat hyvässä yh teis ym mär ryk ses-
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sä pää ty neet lopputulokseen, että Mansikkalan elinkaarihanketta ei
ole tar koi tuk sen mu kais ta sitoa Stora Enson tulevaan Ekokoulu -kon-
sep tiin. Tähän saakka toteutunut yhteistyö on hyödyttänyt molempia
osa puo lia ja yhteistyön tuotokset ja ideat ovat jatkossakin mo lem-
pien osapuolten va paas sa käytössä. Tarkoitus on laatia erikseen
osa puol ten välistä yhteistyön si säl töä ja sen tuloksia kuvaava so pi-
mus. Sopimus saa te taan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi sa-
mas sa yh tey des sä kun innovaatioyhteistyön valmistelua varten kau-
pun gin joh ta jan pe rus ta ma työryhmä saattaa työryhmän lop pu ra por-
tin kau pun gin hal li tuk sel le tiedoksi.

 Mansikkala-hankkeen kilpailutusprosessissa ekokoulu kon sep tin mu-
kai suus on mainittu Mansikkalan yhtenä  tavoitteena, mutta hanketta
ei ole ehdoitta sidottu Stora Enson konseptiin. Kil pai lu tus pro ses sis-
sa konseptinmukaisuuden vaatimuksesta luo pu mi nen tarkoittaa mu-
ka na oleville ehdokkaille tiettyjä vapauksia materiaali- ja suun nit te lu-
rat kai sui hin.

 Tilojen käyttäjien tarpeisiin perustuvat vaatimukset on määritelty kil-
pai lu tus pro ses sin yhteydessä tarkentuviin dokumentteihin. Käyt tä-
jien tarpeisiin perustuvien vaatimusten määrittelyssä noudatetaan
eko kou lu -konseptista luopumisesta huolimatta hankkeelle tähän
saak ka asetettuja tavoitteita kuitenkin siten, että edellä sanottu ei
es tä vaatimusten tarkentamista käyttäjien tarpeiden tai talouden nä-
kö kul mas ta tarkoituksenmukaiseksi. Tarkennuksilla tai muu tok sil la ei
tu le vaarantaa muita hankkeelle asetettuja keskeisiä ta voit tei ta. Tar-
ken ta via linjauksia hankkeen määrittelystä antaa pal ve lu verk ko pää-
tök seen perustuvien rakennushankkeiden ohjausryhmä.

YH Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtaja Lassi Nurmen selvitys
13.9.2017:

"Mansikkalan kouluhankkeessa tähän saakka toteutettu yhteistyö
Sto ra Enson kanssa ns. ekokoulukonseptin osalta on perustunut
mas sii vi puu ra ken ta mi sen periaatteelle siten, että rakennuksen ns.
ope tus so lut toteutetaan täysin puu ra ken tei si na. Konsepti ei ole ra-
joit ta nut tai ottanut välittömästi kan taa siihen, millaisin materiaalein
muut osiot rakennuksesta, ku ten aula-, liikuntatilat, jne. toteutetaan.

    Stora Enson Ekokoulu -konseptista luopumisesta huolimatta ei liene
tar koi tuk sen mu kais ta luopua hankkeen alkuperäisistä tavoitteista
mm. ekologisesta puukoulusta. Tämä tarkoittaa, että hankkeessa
edel ly te tään jatkossakin rakennuksen ns. opetussolujen to teut ta mis-
ta puurakenteisina, myös run ko ra ken tei den osalta. Edellä ku va tun-
lai nen puurakentamiseen perustuva vaatimus ei lisää merkittävästi
kus tan nuk sia verrattuna be to ni run ko ra ken tei seen vaihtoehtoon.

     Puurakentaminen edellyttää sprinklausjärjestelmän asentamista ra-
ken nuk seen. Se tar koit taa suunnitelmien mukaisessa hankkeessa
useam man sadan tuhannen euron investointikustannuksia. Mikäli
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sprink laus jär jes tel mää ei kus tan nus syis tä haluta sisällyttää hank-
kee seen, ei sisätiloissa ole mah dol lis ta käyttää puuta käytännössä
lain kaan lukuun ottamatta pieniä yksityiskohtia, kuten rap pu kai de-
ma te ri aa li na tmv. yksityiskohtia rakennuksessa. Ilman sprink laus jär-
jes tel mää myös ulkoseinissä voidaan käyttää puuta hyvin ra joi te tus-
ti. Spriklausjärjestelmä lisää kaikissa tapauksissa merkittävästi ra-
ken nuk sen  tur val li suut ta."

Toimitusjohtaja Lassi Nurmen selvitys on laadittu ottaen huomioon
pro jek ti or ga ni saa tis sa teknisenä asiantuntijana toimivan Ramboll
Oy:n Kimmo Niemen asiantuntijakannanotot.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää edellä kuvatun perusteella, että Man sik-
ka lan koulukeskusta koskeva elinkaarihanke toteutetaan puu ra ken-
tei se na ja hankkeessa aiemmin linjattuja tavoitteita toteuttaen kui-
ten kin siten, että koulukeskuksen ei tarvitse täyttää Stora Enson
Eko kou lu-kon sep tin materiaali-, komponentti- ja ra ken ne vaa ti muk-
sia.

 Käyttäjien tarpeisiin perustuvien vaatimusten määrittelyssä nou da te-
taan Stora Enson konseptista luopumisesta huolimatta hankkeelle
tä hän saakka määriteltyjä keskeisiä muita kuin materiaali-, kom po-
nent ti- ja rakennevaatimuksia. Edellä sanottu ei es tä toiminnallisten
vaa ti mus ten tarkentamista käyttäjien tarpeiden tai talouden nä kö kul-
mas ta tarkoituksenmukaiseksi, mikäli näillä tar ken nuk sil la tai muu-
tok sil la ei vaaranneta olennaisella tavoin muita hankkeelle ase tet tu-
ja, erityisesti kaupunginhallituksen päätöksessä 10.4.2017 § 116
mää ri tel ty jä keskeisiä tavoitteita.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm poistui kokouksesta tämän
py kä län käsittelyn aikana.

___________________
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Imatran Seudun Yritystilat Oy:n takaushakemus Imatran keskuskeittiön
rakentamista varten

2228/02/05/06/2017

KH § 251 Valmistelija: Kaisa Heino

Imatran Seudun Yritystilat Oy:n takaushakemus 12.9.2017:

 "Imatran Seudun Yritystilojen toimialana on rakennuttaa teollisuus-.
yri tys-, liike- ja palvelutiloja ja asuntoja sekä omistaa, hallita ja luo-
vut taa tällaisia tiloja.

 Kaupunginhallituksen puheenjohtajapalaveri on kokouksessaan
4.9.2017 antanut yhtiölle toimeksiannon viedä eteenpäin Imatran
kes kus keit tiön rakentamisprojektia. Keittiö tulee Imatran Seudun Yri-
tys ti lat Oy:n omistukseen. Saimaan Tukipalvelu Oy tulee toimimaan
kiin teis tös sä päävuokralaisena ja operaattorina.

 Investointi on arvioitu maksavan 3.500.000 €. Valtiontukisääntelyn
nä kö kul mas ta olisi tarkoituksenmukaista, että kaupunginvaltuusto
myön täi si takausta enintään 80 % tästä summasta, eli 2.800.000 €.

 Imatran Seudun Yritystilat Oy hakee enintään 2.800.000 euron oma-
vel kais ta takausta. Takausta haetaan Imatran keskuskeittiön ra ken-
ta mis ta varten."

Talous- ja rahoitushallintopalveluiden lausunto 14.9.2017:

 "Kuntalain 129 §:n mukaan:

 ”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa
kun nan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei
saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy
mer kit tä vä taloudellinen riski. ”

 Imatran Yritystilat Oy:n takaushakemuksesta ilmenee, että taat ta-
vak si esitetyllä lainalla viedään eteenpäin Imatran keskuskeittiön ra-
ken ta mis pro jek tia. Päävuokralaisena ja operaattorina ko. tiloissa tu-
lee toimimaan Saimaan Tukipalvelut Oy. Taattavan lainan määrä ei
ole suuruudeltaan sellainen, että se vaarantaisi Imatran kaupungin
ta lout ta, eikä takaus sisällä merkittävää taloudellista riskiä.

 Taloushallinto puoltaa takauksen myöntämistä ja esittää että ta kauk-
ses ta peritään 0,4% suuruinen takausprovisio. Yhtiön tulee toi mit taa
yk si tyis koh tai set lainaehdot talousjohtajan käsiteltäväksi hal lin to-
sään nön mukaisesti."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Imat-
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ran Seudun Yritystilat Oy:lle myönnetään enintään 2.800.000 euron
oma vel kai nen takaus hakemuksessa mainitun hankkeen ra hoit ta mi-
sek si tarvittavaa rahoituslainaa varten. Takauksesta peritään 0,4%:n
suu rui nen takausprovisio.

 Samalla kaupunginhallitus päättää, että yhtiön tulee toimittaa yk si-
tyis koh tai set lainaehdot talousjohtajan käsiteltäväksi hallintosäännön
mu kai ses ti (44 § Talousjohtajan ratkaisuvalta).

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

___________________
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Kaupunginhallitus § 252 18.09.2017

Kiinteistö Oy Imatran Koskenlinkin takaushakemus muutostöiden
rahoittamista varten

2229/02/05/06/2017

KH § 252 Valmistelija: Kaisa Heino

Kiinteistö Oy Imatran Koskenlinkin takaushakemus 12.9.2017:

 "Imatran YH-Rakennuttaja Oy on on neuvotellut Eksoten kanssa
ham mas hoi to la toi min non siirtämistä Mansikkalan terveysasemasta
KOY Imat ran Koskenlinkkiin. Tästä johtuen kiinteistöön tarvitsee teh-
dä muu tos työ in ves toin ti.

 Investointi on arvioitu maksavan enintään 1.000.000 €. Val tion tu ki-
sään te lyn näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaista, että kau pun gin-
val tuus to myöntäisi takausta enintään 80% tästä summasta, eli
800.000€.

 KOY Imatran Koskenlinkki hakee enintään 800.000 euron oma vel-
kais ta takausta. Takausta haetaan muutostöiden rahoittamista var-
ten."

Talous- ja rahoitushallintopalveluiden lausunto 14.9.2017:

 "Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
va kuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää de tyis-
tä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta va-
kuut ta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. ”

 Kiinteistö Oy Imatran Koskenlinkin takaushakemuksesta ilmenee, et-
tä taattavaksi esitetyllä lainalla tehdään yritystilojen muutostöitä Ek-
so ten hammashoitolatoimintoihin soveltuviksi. Taattavan lainan
mää rä ei ole suuruudeltaan sellainen, että se vaarantaisi Imatran
kau pun gin taloutta, eikä takaus sisällä merkittävää taloudellista ris-
kiä.

 Taloushallinto puoltaa takauksen myöntämistä ja esittää että ta kauk-
ses ta peritään 0,4% suuruinen takausprovisio. Yhtiön tulee toi mit taa
yk si tyis koh tai set lainaehdot talousjohtajan käsiteltäväksi hal lin to-
sään nön mukaisesti."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kiin-
teis tö Oy Imatran Koskenlinkille myönnetään enintään 800.000 eu-
ron omavelkainen takaus hakemuksessa mainitun hankkeen ra hoit-
ta mi sek si tarvittavaa rahoituslainaa varten. Takauksesta peritään
0,4%:n suuruinen takausprovisio.

 Samalla kaupunginhallitus päättää, että yhtiön tulee toimittaa yk si-
tyis koh tai set lainaehdot talousjohtajan käsiteltäväksi hallintosäännön
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mu kai ses ti (44 § Talousjohtajan ratkaisuvalta).

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Tarkastuslautakunnan varajäsenen uudelleen nimeäminen

1969/00/04/02/2017

KH § 253 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kuntalain 75 §:n perusteella vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei
ole:

 - kunnanhallituksen jäsen
 - pormestari tai apulaispormestari
 - henkilö, joka on kunnan hallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por-

mes ta rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) es teel li syys-
pe rus tei ta koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen

 - henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh tei-
sön tai säätiön palveluksessa

 - henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen

 Tarkastuslautakuntaa koskevilla vaalikelpoisuusrajoituksilla pyritään
var mis ta maan hallinnon ja talouden tarkastuksen riippumattomuutta
ja luotettavuutta. Rajoitukset koskevat tarkastuslautakunnan jäseniä
ja varajäseniä. Vaalikelpoisuusrajoitukset koskevat kattavasti kun ta-
kon ser nin palveluksessa olevia.

 Kaupunginvaltuusto on valinnut 12.6.2017 (§ 63) tar kas tus lau ta kun-
nan varajäseneksi Juha Mäkitalon. Mäkitalo ei ole vaalikelpoinen
tar kas tus lau ta kun taan johtuen kaupungin palvelussuhteesta, joten
hä nen tilalleen on valittava uusi henkilö. 

 Puolueet ovat toimittaneet oman esityksensä valittavaksi luot ta mus-
hen ki lök si ja se on huomioitu kaupunginjohtajan päätösesityksessä.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se va-
lit see uudeksi tarkastuslautakunnan varajäseneksi Kauko Määtän
(KOK).

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

___________________
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Lisämäärärahan myöntäminen Karhumäen urheilukentän peruskorjausta
varten

2234/10/03/01/2017

KH § 254 Valmistelija: Kaisa Heino

Elämänlaatupalvelujen palvelupäällikkö Harri Valtasolan sel vi-
tys 14.9.2017:

”Karhumäen urheilukenttä on tarkoitus peruskorjata vuosien 2017 -
2019 aikana. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus tehdä vanhan pinnan
ja katsomon purku ja pohjatyöt kentän uudelleenpintaamista varten.

 Talousarviossa on menovaraus vuodelle 2017 500 000 €, josta
avus tuk sel la on ollut tarkoitus kattaa 150 000€, joten nettovaraus
vuo del le 2018 on 350 000 €. Koko peruskorjaushankkeelle on vuo-
sil le 2017 – 2019 suunniteltu 1,3 milj. euroa, josta avustuksin on tar-
koi tus ollut kattaa 400 000 €.

 Vuodelle 2017 ei ole tulossa valtionavustusta, koska hakemusta ei
ole tehty sen vuoksi, että vaadittu hankesuunnitelma ei ollut valmis
ei kä kustannusarvio ollut riittävän tarkka.

 Hankesuunnitelma on nyt valmis ja hankkeen toiselle vaiheelle, ken-
tän pintojen uusimiselle haetaan liikuntapaikkarakentamisen val tion-
avus tus ta. Päätökset saadaan vasta keväällä 2018.

 Purkutyöt on mahdollista käynnistää syksyllä 2017, jolloin ra ken ta-
mi seen päästään keväällä 2018. Talousarvioon varattu nettomäärä
ei kuitenkaan riitä vuonna 2017 syntyviin purkukustannuksiin, jotka
ovat 498 500 €.

 Valtionavustusta voidaan hakea hankkeen vuosien 2018 ja 2019
osil le. Urheilukentän peruskorjauksen kokonaiskustannukset kol mel-
ta vuodelta ovat 1 290 000€.

 Hyvinvointipalvelujen elämänlaatupalvelut esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 ta lous ar vi-
oon projektille 9601 Muu kunnallistekniikka, Karhumäen ur hei lu kent-
tä myönnetään 140 000 € lisämääräraha.”

Talous- ja rahoitushallintopalvelut 13.9.2017, talousjohtaja Kai
Ros lak ka:

                                       "Mikäli hankeen toteuttamiseen päädytään taloustoimi esittää, että
vuo den 2017 talousarvion kohtaan investointiosa 960 Muu kun nal lis-
tek niik ka (Karhunmäen urheilukenttä projektinumero 90062)  myön-
ne tään 140.000 euron suuruinen määräraha.
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                                       Rahoitustarve esitetään katettavaksi kassavaroilla."

Kj:n kokouksessa täydentämä ehdotus:

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
myön tää hyvinvointipalvelujen elämänlaatupalveluille edellä kuvatun
Kar hu mäen kentän peruskorjaukseen liittyvän 140.000 euron li sä-
mää rä ra han projektille 9601 Muu kunnallistekniikka. Rahoitustarve
ka te taan kassavaroilla.

 Hyvinvointipalvelujen vastuualueen elämänlaatupalveluja oh jeis te-
taan ensisijaisesti toteuttamaan peruskorjaushanke vaiheistaen si-
ten, että hankkeen vuonna 2017 toteutettava osuus pystyttäisiin kat-
ta maan tälle vuodelle alun perin osoitetusta määrärahasta.

 Vuosien 2018-2019 aikana toteutettaville osille hankkeissa haetaan
val tion avus tus ta.

 Pöytäkirja tarkastetaan tältä osin kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että elämänlaatupalvelujen palvelupäällikkö Harri Valtasola oli kokouksessa sel vit-
tä mäs sä asiaa.

___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2017 601

Kaupunginhallitus § 255 18.09.2017

Viranhaltijapäätökset

KH § 255 Viranhaltijapäätökset:

Hallintojohtaja:
 - 11.9.2017 § 9 / Hallintojohtajan ratkaisuvallan delegointi kon ser ni-

la ki mie hel le

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä esitetyn vi ran hal ti ja pää tök-
sen tiedoksi todeten, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan.

Päätös: Hyväksyttin.

 ___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

247-255

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviran-
omainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

lautakunta / hallitus

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.

Oikaisuvaati-
muksen si-
sältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoitteet:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät:    Valitusaika
30  päivää

Hallintovalitus, pykälät:    Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika
14 päivää

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
-  valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-  muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun-
ta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Lisätietoja Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään
pöytäkirjaan


