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Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1 – 3, 7, 9 – 10, 14 – 15 ja 18 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 4 – 6, 8 ja 16, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 4 – 6, 8 ja 16 osalta
liite A
seuraava valitusosoitus §:ien 11 – 13 osalta
liite Ö.
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1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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2§
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet
Leila Savolainen ja Heidi Komulainen.

Päätös

Valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Leila Savolainen ja Heidi Komulainen.
Tämän jälkeen kaupunginlakimies oli kuultavana.
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Asianro 115/02.02.02/2014

Kuukausiseuranta marraskuu ja ennuste loppuvuodelle 2013
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Raportissa on palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten marraskuun talouden toteuma ja kunkin yksikön itse laatima ennuste koko vuoden toteumaksi ja selvitykset taloustilanteesta sekä poikkeamista. Toteumatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisen vuoden tietoihin kuntaliitoksesta
johtuen.
Ydinkaupungin 11 kuukauden toteutunut ylijäämä on 2,3 milj. euroa. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan toteuma oli -16,1 milj. euroa alijäämäinen.
Ennusteen mukaan ydinkaupungin toimintamenot tulevat olemaan 679,6
milj. euroa, mikä ylittää muutetun talousarvion 1,8 eurolla. Menoennuste on
kasvanut 0,8 milj. euroa lokakuun ennusteesta. Henkilöstömenojen ennakoidaan jäävän 3,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmäksi ja 1,7
milj. euroa muutettua talousarviota pienemmäksi. Palvelujen ostojen puolestaan ennakoidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 20,3 milj. eurolla ja
muutetun talousarvion 3,2 milj. eurolla. Ylityksestä aiheutuu alkuperäiseen
talousarvioon nähden 7,6 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 0,3
milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksista.
Ydinkaupungin toimintatuottojen kokonaisennuste on 117,4 milj. euroa ja se
on kasvanut edellisen kuukauden tasosta 1,4 milj. euroa ollen 4,8 milj. euroa
alkuperäistä talousarviota ja 2,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Kaupunkiympäristön palvelualue ja perusturvan palvelualue ovat nostaneet tuloennustettaan noin 0,5 milj. euroa lokakuun ennusteesta.
Toimintakatteen ennakoidaan olevan 562,3 milj. euroa. Toimintakatteen kasvu tulisi ennusteen mukaan olemaan noin 3,5 % vertailukelpoiseen tilinpäätöksen verrattuna. Talousarviovalmistelu pohjautui 0,8 %:n toimintakatteen
kasvuun.
Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden alijäämäksi
muodostuu -11,1 milj. euroa. Tulosennuste on 4,3 milj. euroa parempi kuin
edellisen kuukauden ennuste. Tulosennustetta parantaa verotuloennusteen
nostaminen 3 milj. eurolla.
Ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tilikauden
alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan – 7,3 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa tilikauden alijäämä on - 6,8 milj. euroa.
Talouden tasapainotustoimenpiteet
Palvelualueet ovat jatkovalmistelleet kaupunginhallituksen hyväksymiä tuottavuustoimenpiteitä ja vieneet niitä käytäntöön. Kh:ssa 16.9.2013 olleen selvityksen mukaan vapaaehtoisilla henkilöstösäästötoimenpiteillä on toistaiseksi
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saavutettu n. 1,5 milj. euron säästö ja muilla henkilöstötoimenpiteillä on saatu
säästöä aikaan lähes 1,6 milj. €. Palvelualueiden ja liikelaitosten arvio tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta on noin 3,2 milj. euroa. Sovitut toimenpiteet etenevät edelleen ja uusia toimenpiteitä valmistellaan, joten säästövaikutukset tulevat olemaan tämän hetkistä arviota suuremmat, mutta asetettua tavoitetta ei tultane saavuttamaan täysimääräisesti. Toteutumisesta raportoidaan tarkemmin tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä.
Henkilötyövuosien, palkkojen ja ostopalvelumenojen kehittyminen
Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on kasvanut 4 % (185 htv) ja palkkakulut 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko kaupungin henkilötyövuosikertymä on puolestaan kasvanut 6 % ja palkkakulut 8 %
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Henkilötyövuosikertymää lisäävät Nilsiän kuntaliitos ja ympäristökunnille
isäntäkuntana tuotettavat palvelut ja kertymää vähentävät mm. henkilöstön
siirtyminen Servicaan, lomarahavapaat ja muut vapaaehtoiset palkattomat
vapaat. Nämä toiminnalliset muutokset huomioituna henkilötyövuodet ovat
vähentyneet ydinkaupungissa noin 93 htv:tta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkkakulujen kasvuun vaikuttavat henkilötyövuosikertymän lisääntyminen ja virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.
Ydinkaupungin palvelujen ostot ilman erikoissairaanhoitoa ovat kasvaneet 17
% ja koko kaupungin 15 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutoksen suuruuteen vaikuttaa kuntaliitos ja isäntäkuntamallilla
1.1.2013 käynnistynyt ympäristökunnille tuotettavat perusturvan ja terveydenhuollon sekä kirjaston, kansalaisopiston ja ympäristönsuojelun palvelut.
Erikoissairaanhoidon määrärahaan tehtiin marraskuussa 7,2 milj. euron talousarviomuutos sairaanhoitopiirin ilmoittaman ylitysennusteen mukaisesti.
Ennusteen pitävyyteen vaikuttaa myöhässä käynnistyneen tuottavuusohjelman eteneminen. Jatkossa Kuopion kaupunki odottaa tuottavuusohjelmalta
selvästi suurempaa taloudellista vaikuttavuutta.
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.11.2013 sairaanhoitopiirin taloutta ja toimintaa ja kaupunginhallitus edellyttää, että sairaanhoitopiiri:
- toteuttaa tuottavuusohjelmaansa alkuperäisen aikataulun mukaisesti yhteistyössä omistajakaupunkiensa ja -kuntiensa kanssa siten, että vähintään tavoitteena olevat toiminnalliset ja taloushyödyt saavutetaan.
- valmistelee lisää kustannuksiinsa ja siten kuntalaskutukseen alentavasti vaikuttavia henkilöstön vähentämisiä sekä sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteitä.
- tarkastelee investointikokonaisuuden tarvetta, talousvaikutuksia ja aikataulua siten, että terveydenhuollon kokonaisuus, toimintaympäristön muutokset
ja kuntien kantokyky otetaan huomioon.
- valmistelee vaihtoehtoista toiminnan kokonaisrahoitusmallia ns. puitesopimus-/kehysbudjetointimallin mukaisesti, jossa sairaanhoitopiirille päätetään
toiminnan järjestämiseksi määräraha, joka jaetaan kunnille maksettavaksi
asukasluvun ja aiheuttamisperiaatteiden yhdistelmänä.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

1/2014

9 (57)
3§

13.01.2014

Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet

1

115/2014 Marraskuun kuukausiseuranta

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 017 18 2807

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. keskustelee taloustilanteesta ja jatkotoimenpiteistä tasapainotuksen ja
tuottavuuden edistämiseksi.

Päätös

Strategiajohtaja Lätti-Hyvönen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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Asianro 121/02.02.02/2014

Konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen käyttösuunnitelmat 2014
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2013 vuoden 2014 talousarvion sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014 - 2017.
Käyttösuunnitelmissa hyväksytään talousarviossa päätettyjen määrärahojen
ja tuloarvioiden jako palvelualueen avainprosesseille ja samalla hyväksytään
avainprosessien tavoitteet. Konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueet ovat laatineet avainprosessien käyttösuunnitelmat valtuuston päättämien
määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja esitetyt osatavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista. Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettu huomioon kertaluonteiset henkilöstösäästötoimenpiteet sekä muut talousarvion valmisteluvaiheessa sovitut
talouden ja toiminnan tasapainotus- ja sopeutustoimenpiteet.
Konsernipalveluun kuuluu konserniohjaus ja tilapalvelu. Erilliseksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi on eriytetty (konserniohjaus ja tilapalveluun kuuluva)
Tilakeskus, jonka johtokuntana kaupunginhallitus toimii ja päättää myös taseyksikön käyttösuunnitelmasta. Tilakeskuksen talousarvio ja –suunnitelma
on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt tilapalvelun tavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon
kertaluonteiset henkilöstösäästötoimenpiteet sekä muut talousarvion valmisteluvaiheessa sovitut talouden ja toiminnan tasapainotus- ja sopeutustoimenpiteet.
Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa konsernipalvelusta ja vetovoimaisuuden palvelualueesta, joten kaupunginhallitus
päättää niiden käyttösuunnitelmat. Konsernipalvelun avainprosesseja ovat:
talous- ja strategiapalvelu, työnantajapalvelu, strateginen maankäytön suunnittelu, kaupunginkanslia, konserniohjaus ja tilapalvelut. Vetovoimaisuuden
palvelualueen avainprosesseja ovat: markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu,
yritys- ja elinkeinopalvelut, sidosryhmä- ja kaupunginedunvalvontapalvelut.
Konsernipalvelu ja vetovoimaisuuden palvelualue ovat valmistelleen vuoden
2014 käyttösuunnitelmat ja tilapalvelu -taseyksikkö talousarvion ja –
suunnitelman , jotka jaetaan esityslistan liitteenä.
Merkitään, että kaupunginvaltuustolle järjestetään info käyttösuunnitelmista
3.2.2014.
Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Vetovoimaisuuden palvelualueella tavoitteena on positiiviset yritysvaikutukset.
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Liitteet

2
3
4

121/2014 Konsernipalvelun käyttösuunnitelma vuodelle 2014
121/2014 Vetovoimaisuuden palvelualueen käyttösuunnitelma 2014
121/2014 Tilakeskuksen käyttösuunnitelma 2014

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 017 18 2807

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh.
1. hyväksyy konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen käyttösuunnitelman ja tilapalvelu –taseyksikön talousarvion ja -suunnitelman .
2. oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahasiirtoja konsernipalvelun avainprosessien ja vetovoimaisuuden palvelualueen avainprosessien välillä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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Asianro 123/02.02.02/2014

Palvelualueiden ja taseyksiköiden käyttösuunnitelmat sekä liikelaitosten talousarviot 2014
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2013 vuoden 2014 talousarvion sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014 - 2017.
Käyttösuunnitelmissa hyväksytään talousarviossa päätettyjen määrärahojen
ja tuloarvioiden jako palvelualueen avainprosesseille ja samalla hyväksytään
avainprosessien tavoitteet. Lautakunnat ovat hyväksyneet palvelualueiden
valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa avainprosesseille laatimat käyttösuunnitelmat ja kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista osaltaan tukevat osatavoitteet. Käyttösuunnitelmissa on otettu huomioon kertaluonteiset henkilöstösäästötoimenpiteet sekä muut talousarvion valmisteluvaiheessa sovitut talouden ja toiminnan tasapainotus- ja sopeutustoimenpiteet.
Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta on hyväksynyt Isäntäkuntapalvelu -taseyksikön ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon Pelastuslaitos –taseyksikön talousarvion ja –suunnitelman. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt
tavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista.
Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen, Kuopion Energia Liikelaitoksen, Kuopion Vesi Liikelaitoksen ja Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnat ovat hyväksyneet em. liikelaitosten talousarvion ja taloussuunnitelman.
Palvelualueiden käyttösuunnitelmat, taseyksiköiden talousarviot ja liikelaitosten talousarviot jaetaan esityslistan liitteenä.
Merkitään, että kaupunginvaltuustolle järjestetään info käyttösuunnitelmis-ta
3.2.2014.
Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet

5
6
7
8
9
10

123/2014 Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelma 2014
12372014 Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelma 2014
123/2014 Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2014
123/2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelmat 2014
123/2014 Pelastustoimen käyttösuunnitelma
123/2014 Liikelaitosten käyttösuunnitelmat 2014
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Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 017 18 2807

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. merkitsee palvelualueiden ja taseyksiköiden käyttösuunnitelmat sekä liikelaitosten talousarviot tiedoksi.

Päätös

Jäsen Ruotsalainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Henkilöstöjohtaja Mattila ja talousarviopäällikkö Salmelainen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
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Asianro 7733/00.04.02/2013

Sakupe Oy:n osakkeiden myyminen

Pohjois-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien
välillä on neuvoteltu järjestelystä, jossa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän liikelaitoksena toimiva pesulaliikelaitos sulautuu Sakupe Oy:öön.
Järjestely on tarkoitus toteuttaa siten, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
pesulaliikelaitoksen liiketoiminta, henkilöstö ja kalusto siirtyvät Sakupe
Oy:öön ja tätä vastaavasti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tulee Sakupe Oy:n omistajaksi 12,34 % osakeomistuksella.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 18.11.2013 tehnyt
päätöksen Sakupe Oy:n osakkeiden ostamisesta Kuopion kaupungilta ja Siilinjärven kunnalta. Tällä hetkellä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa Sakupe Oy:n osakkeista 53,61 %. Jotta Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä olisi jatkossakin osake-enemmistö
yhtiön osakkeista, tulee kuntayhtymän hankkia lisää Sakupe Oy:n
osakkeita.
Osakkeiden ostamisesta on neuvoteltu Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin kanssa siten, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ostaisi Kuopiolta ja
Siilinjärveltä niiden nykyisten omistusosuuksien suhteessa yhteensä 136 osaketta, joista Siilinjärven kunnalta ostettavien osuus on 99 kpl ja Kuopion kaupungilta ostettavien osuus 37 kpl. Tällä järjestelyllä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistusosuudeksi Sakupe Oy:stä tulee 51 % pesuloiden
yhdistymisen jälkeen.
omistusosuus
nyt
Siilinjärvi
Kuopio

omistusosuus
mahdollisen osakeannin jälkeen
859 kpl / 28,85 % 859 kpl / 25,29 %
323 kpl / 10,85 % 323 kpl / 9,51 %

omistusosuus
mahdollisen osakemyynnin jälkeen
760 kpl / 22,38 %
286 / 8, 42 %

Sakupe Oy:n osakkeen hinnaksi on määritelty 2149,82 €. Osakkeen arvo perustuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Sakupe Oy:n yhdentymisneuvotteluiden aikana tehtyihin ja yhdessä hyväksyttyihin arvonmäärityksiin, joissa
huomioitiin yhtiön substanssiarvo ja liikearvo yhtäläisillä periaatteilla sekä
Sakupe Oy:n että K-S liikelaitospesulan osalta.
Viiteaineistona jaetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
hallituksen päätös 18.11.2013 ja Siilinjärven kunnanhallituksen päätös XXX.
Merkitään, että osakkeiden myyntiasiaa on linjattu omistajaohjausjaostossa.
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Viiteaineisto

1
2

7733/2013 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen
päätös 18.11.2013
7733/2013 Siilinjärven kunnanhallituksen päätös 2.12.2013

Valmistelija
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 2021

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. päättää myydä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 37 kpl
Kuopion kaupungin omistamia Sakupe Oy:n osakkeita kauppahintaan
2149,82 €/osake (kauppahinta yhteensä on 79 543,34 €). Ehtona kaupan toteutumiselle on, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Sakupe Oy:n välinen
omistusjärjestely toteutuu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen
18.11.2013 tekemän päätöksen mukaisesti.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja Rossi ja palvelualuejohtaja Pirhonen poistuivat
esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§7

Asianro 7247/02.02.00/2013

Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä
11.11.2013 § 111 tehdyn valituksen johdosta
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia
Kuopion hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta lausuntoa kaupunginvaltuuston päätöksestä 11.11.2013 tehdyn valituksen johdosta
20.1.2014 mennessä.
Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan
seuraavaa:
Valituksen perusteluina on esitetty luettelo tapahtumista ja asiakirjoista. Valittaja on mainittuihin perusteluihin vedoten mm. katsonut, että Karttulan
koulukeskushanke on Karttulan ja Kuopion kuntaliitoshanke ja siihen pitää
olla Kuopion kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 hankkeeseen osoitetut
määrärahat päätettynä kuntaliitossopimuksen voimassaolon aikana eli vuoden 2013 loppuun mennessä.
Kuntalain 90 §:n mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusperusteena eivät sen sijaan voi olla päätöksen tarkoituksenmukaisuutta koskevat
seikat.
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan mm. toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarviossa on käyttötalous ja –tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Päättäessään 11.11.2013 Kuopion kaupungin talousarvion 2014 sekä toimintaja taloussuunnitelman 2014-2107 hyväksymisestä kaupunginvaltuusto on
käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa kunnan varojen käyttämisestä ja kohdentamisesta mm. Karttulan koulukeskuksen osalta. Talousarvion investointiosan kohdan 8.2 (Investointiosan erittely vuonna 2014) perusteluissa on todettu Karttulan koulukeskuksen toteutuksen osalta seuraavaa:
”Hankesuunnittelu jatkuu vuonna 2014, toteutus vuosina 2016-2017.”
Kuopion ja Karttulan kuntaliitossopimuksessa ei puolestaan ole määritelty
talousarvion laatimiseen liittyviä seikkoja eikä sopimuksessa ole myöskään
erillisiä mainintoja Karttulan koulukeskushankkeen osalta.
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Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.6.2011 päätöksen (VM 66/61/2008) kuntaliitoksen liittyneestä yhdistymisavustuksesta ja valtionosuuksien vähenemisen korvauksista. Päätöksessä on todettu seuraavaa:
”Kuntajakolain (1698/2009) 41-43 §:n ja valtioneuvoston 20.8.2009 tekemän päätöksen (VNP 669/2009) Karttulan kunnan liittämisestä Kuopion
kaupunkiin perusteella Kuopion kaupungille maksetaan yhdistymisavustusta vuosina 2011-2013 seuraavasti: kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna 1 792 000 euroa, toisena vuonna 1 344 000 euroa, kolmantena eli vuonna
2013, 1 344 000 euroa. Yhdistymisavustusta maksetaan yhteensä 4 480 000
euroa.
Kuntajakolain 44 §:n ja edellä mainitun valtioneuvoston päätöksen perusteella Kuopion kaupungille maksetaan valtionosuuksien vähenemisen korvausta vuosina 2011-2015 vuosittain 1 895 929 euroa. Korvausta maksetaan
yhteensä 9 479 645 euroa.”
Kuntajakolain 41 §:n mukaan yhdistymisavustus muodostuu asukasmäärän
mukaan määräytyvästä perusosasta ja mukana olevien kuntien lukumäärän
mukaan määräytyvästä lisäosasta. Yhdistymisavustus maksetaan kolmen
vuoden aikana. Yhdistymisavustus ja sen perusteet ovat siten laskennalliset,
eikä laissa tai avustuksen myöntämistä koskevassa ministeriön päätöksessä
8.6.2011 ole myöskään määrätty erityistä edellytystä avustuksen käyttämisestä tietyssä määräajassa tai tiettyyn tarkoitukseen.
Kuntaliitossopimuksen kohdassa 10 on todettu yhdistymisavustuksen käytöstä mm. seuraavasti:
”Kuntaliitoksen seurauksena laajentuva Kuopion kaupunki saa kuntajakolain mukaista toimintatuottoihin kirjattavaa yhdistymisavustusta 4,48 miljoonaa euroa. Avustus tullaan kohdentamaan yhteensovittamisesta ylijäävältä osin nykyisen Karttulan kunnan alueen kehittämiseen. Rahoitettavien
hankkeiden tulee olla kokonaistaloudellisesti kannattavia, joilla tuetaan alueen kehittämisen ja kasvun kannalta tärkeiden toimenpiteiden toteuttamista
tai joilla parannetaan ja tehostetaan edellytyksiä alueen palveluiden tuottamiselle. Avustusten kohdentaminen tarkastellaan suhteessa palveluiden
tuottamisen tarpeisiin. ”
Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.2.2010 käsitellyt yhdistymisavustuksen kohdentamista. Valtuusto on hyväksynyt liitosavustustyöryhmän esityksen liitosavustuksen kohdentamisesta, jossa on todettu kohdassa 3.2 mm. päivähoidon ja opetuksen palveluverkoston parannustoimenpiteistä seuraavasti:
”Selvitysten perusteella päivähoito- ja opetustilojen korjaustarve on Karttulan kunnan alueella varsin mittava eikä kuntaliitosavustus (4 Me) tule riittämään kakkien korjaustöiden tekemiseen. Päivähoito- ja kouluikäisten lasten ja nuorten määrä on kokonaisuudessaan kirkonkylällä suurin kunnan
muihin osa-alueisiin. Yläluokkien opetus järjestetään nyt ja tulevaisuudessa
kirkonkylällä. Kirkonkylän elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen
on palvelujen järjestämisen näkökulmasta perusteltua.
Tämän johdosta työryhmä esittää, että liitosavustus olisi tarkoituksenmukaista kohdistaa keskusta-alueen palvelurakennemuutoksen toteutukseen
keskittämällä kirkonkylän päivähoito- ja koulutilat nykyisen yläkoulun ja
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lukion yhteyteen koulukeskukselle tiloja osittain korjaamalla ja tarvittavia
uudisosioita rakentamalla.”
Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.8.2013 hyväksynyt Karttulan koulukeskuksen hankesuunnittelutyöryhmän esityksen, jonka mukaan
koulukeskuksen ja sen lähiliikunta-alueen luonnossuunnitelmat (L2) hyväksytään ja suunnittelu saa luvan edetä toteutussuunnittelu-vaiheeseen. Päätöksessä on todettu edelleen, että hankkeen rahoittaminen ratkaistaan talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Kaupunginvaltuusto on siten voinut kokouksessaan 11.11.2013 hyväksyä vuoden 2014 talousarvion myös Karttulan koulukeskushankkeen osalta talousarvion perusteluihin tarkemmin merkityin tavoin.
Valtuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ole muutoinkaan lainvastainen ja valitus tulee hylätä.
Liitteet
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7247/2013 Kunnallisvalitus

Valmistelija
Vesa Toivanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 2041

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§8

Asianro 8746/02.05.02/2013

Maakunnallisen markkinointiohjelman jatkoaika ja lisärahoitushakemus

Markkinointiohjelman tavoitteena on luoda edellytykset parantaa yhteisen
aluemarkkinoinnin avulla maakunnan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja
tunnettuutta. Kaksivuotinen markkinointiohjelma on päättymässä kesäkuussa
2014. Yhteismarkkinoinnin vakiinnuttamisen tueksi haetaan hankkeelle ajallista ja rahallista jatkoa.
Pohjois-Savon maakuntastrategia määrittelee maakunnan tärkeimmiksi tavoitteiksi työvoiman riittävyyden ja osaamisen takaamisen. Maakunnallinen
markkinointiohjelma (2012-2014) on laajasti Pohjois-Savon kärkitoimialoja
sekä kasvutavoitteita tukeva hanke. Hankkeen ensimmäinen vaihe keskittyi
pysyvien yhteismarkkinoinnin työkalujen ja toimintamallien kuntoon laittoon. Pysyvä Kuopion alueen tunnettuuden kasvattaminen ja imagon kohennus vaatii useiden vuosien pitkäjänteisen ja systemaattisen markkinoinnin,
jotta mielikuvat alueesta saataisiin tuoreutettua.
Käynnissä olevan ohjelman tavoitteena on koko maakunnan vetovoiman ja
houkuttelevuuden kasvu Kuopio-kärkisellä aluebrändillä. Nykyinen hanke alkoi toukokuussa 2012 ja päättyy kesäkuussa 2014. Ohjelmaa ovat rahoittaneet
Kuopio, Iisalmi, Siilinjärvi, Varkaus, Lapinlahti ja Leppävirta, oppilaitoksista:
Itä-Suomen yliopisto, SAKKY, Savonia, YSAO sekä Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri. 80 % ohjelman rahoituksesta tulee 2012-2014 hankekaudella PohjoisSavon liiton kautta kehittämisrahastosta sekä EAKR-rakennerahastosta. Kokonaisbudjetti kahdelle vuodelle on 1,68 Milj. €. Vuoden 2014 alusta mukaan
hankkeeseen ovat halukkuutensa ilmaisseet myös Tuusniemen kunta, SisäSavon kuntayhtymä (Suonenjoki, Vesanto, Tervo, Rautalampi).
Marraskuussa 2013 ensimmäiset yrityskumppanit (Yara, Pohjois-Savon
Osuuspankki, Savon Voima) ovat myös lähteneet rahoituskumppaniksi mukaan ja uusia kumppanuusneuvotteluja käydään joko ajan. Yritykset näkevät
hankkeen hyödyt osaajarekrytoinnin sekä alueen elinvoiman kasvattamisen
näkökulmasta.
Ensimmäisen vaiheen tulokset:
Ensimmäisen hankevaiheen tavoitteet markkinointityökalujen, yhteistyön rakentamisen ja operatiivisten markkinointitoimenpiteiden toteuttamisen näkökulmasta ovat toteutuneet.



Toimintamalli: Yhteismarkkinoinnin toimintamalli kuntien, oppilaitosten,
yritysten ja sairaanhoitopiirin kanssa on rakennettu.
Public-Private yhteistyö: Yritykset on sitoutettu mukaan yhteiseen kattobrändiin. Rahallinen osallistuminen yhteismarkkinointiin. Ensimmäiset yrityssopimukset solmittu Savon Voiman, Yara Suomen ja Pohjois-Savon
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Osuuspankin kanssa. Yritysten toiveet käytännön markkinointitoimenpiteiden taustalla.
Pysyvä brändistrategia ja markkinoinnin työkalut: Markkinoinnin työkalut
ovat valmiina: yhdessä työstetty brändistrategia, graafinen ilme, markkinoinnin ja viestinnän linja, sähköinen entry-portaalI ja mediaseuranta.
Yhteinen tahtotila: Sisäinen lanseeraus on aloitettu tavoitteena yhteinen
vahva tahtotila.
Käytännön toimenpiteet: Ulkoiset näkyvät ja tehokkaat markkinointitoimenpiteet on aloitettu eri kohderyhmiin.
Jalkautus: Kattobrändi on jalkautunut muihin sisarhankkeisiin, mm. lentokenttäalueen kehittämishanke, matkailun selvitystyö ja uudelleen organisointi. Jalkautuminen muihin toimintoihin jatkuu.
Muu yhteistyö: Vahva yhteistyö Kuopio -Tahko markkinointi Oy:n kanssa.
Toimenpiteet vahvistavat ja tukevat toisiaan.

JATKOAJAN HANKESUUNNITELMA TIIVISTETYSTI
Nyt haettava jatkoaika toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa luotuja linjauksia ja
käyttää olemassa olevia työkaluja. Toimenpiteet keskittyvät markkinointinäkyvyyden kasvattamiseen valituissa kohderyhmissä sekä kansainväliseen
painotukseen silloin kun se substanssin toimesta on perusteltua. Jatkovaiheessa yritykset ovat entistä voimakkaammin mukana työskentelyssä ja tavoitteen mukainen julkisen ja yksityisen sektorin yhteismarkkinointimalli
toimii.
Toisen vaiheen tulokset:
 Tavoitteelliset toimenpiteet jatkuvat: tuloksellinen markkinointi jatkuu;
fokusointi kohderyhmiin nuoret ja opiskelijat, osaajarekrytointi,
yleisimago (tunnettuus, houkuttelevuus, mielikuvat vahvistuvat > oppilaitoksiin hakijoita, osaajia avoimiin työpaikkoihin, uusia yrityksiä, paluumuuttajia)
 Yhteinen tahtotila, halu toimia puhemiehenä: Yhteinen sisäinen tahtotila
vahvistuu (jokainen toimii puhemiehenä alueelta, sisäinen markkinointi)
 Yhteistyö- ja innovaatioalustat: Toimialakohtaiset toimenpiteet jatkuvat
 Viesti monistuu: Toimijat hyödyntävät kattobrändiä osana omaa markkinointia (kuuluminen suurempaan kokonaisuuteen)
 Brändin jalkautuminen palvelun laatuun, palvelumuotoilu: Brändi jalkautuu myös palveluun. Palvelustandardin luominen Pohjois-Savoon
”Savo-standardi” yhdessä oppilaitosten kanssa. (palvelun laadun paraneminen)
 Markkinointiosaaminen kasvaa: Brändi jalkautuu oppilaitoksiin ja opintosisältöihin, harjoitustöihin ja harjoituspaikkoihin.
 Alueen tunnettuus nousee hankkeen avulla uudelle tasolle seuraavina vuosina. Tällä on myönteisiä vaikutuksia elinkeinoelämän, rekrytoinnin ja
muuttovoiton näkökulmasta.
Pysyvät vaikutukset
Hankkeen jälkeen Kuopion ja maakunnan yhteismarkkinointi jatkuu luodun
toimintamallin mukaisesti pysyvänä toimintana. Alueen tunnettuus kansallisesti ja kansainvälisesti nousee hankkeen avulla uudelle tasolle seuraavina
vuosina. Pohjois-Savoon liitettävät vahvuudet tunnistetaan ja mielikuva tukee
alueen kasvua ja vetovoimaa. Alueelle on saatu uusia osaajia alueen ulkopuolelta ja alueen oppilaitokset ovat vetovoimisia opiskelupaikkoja. Hankkeen
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myötä alueen toimijoiden yhteistyö sekä viestinnän ja markkinoinnin osaaminen on saavuttanut uuden tason.
Jatkoajan budjetti
Ajallista ja rahallista laajennusta haetaan hankkeelle seuraavasti: ajalle
1.7.2014 – 30.4.2015 ja tällöin hankkeen kokonaisbudjetti nousee 800 000
euroa. Yhteensä hankkeen kokonaisbudjetiksi tulee 2,480,000 euroa.
Kokonaisbudjetti 2,480,000 € jakaantuu:
EAKR-rahoitus 70 %, maakuntarahasto 10 %, kunnat 12,50 %, muu julkinen
rahoitus 1 % ja yksityinen rahoitus 6,5 %.
Liitteenä jaetaan rahoitustaulukko.
Merkitään, että Iisalmen kaupunki, Siilinjärven ja Lapinlahden kunnat sekä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat jo osaltaan hyväksyneet jatkosuunnitelman.
Liitteet

12

8746/2013 Hankkeen rahoituslaskelma

Valmistelija
Kirsi Soininen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 2020

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy maakunnallisen markkinointiohjelman jatkoajan suunnitelman
ja rahoitusmallin.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§9

Asianro 9232/00.04.00/2013

Kommenttipyyntö valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 2015

Valtionvarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien mahdollisia kommentteja selvitysmies Arno Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja
aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemästä ehdotuksesta 17.1.2014
mennessä. Kommentit tulee antaa sähköisesti 17.01.2014 mennessä..
Ehdotuksen keskeiset pääperiaatteet ja laskentakriteerit ovat seuraavat:
1. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
 tasausraja 100 % (nykyisin 91.86 %)
 tasauslisä 80 % (nykyisin 100 %)
 tasausvähennys 30 % lisättynä tasausrajan ylittävän osan luonnollinen
logaritmi>tasausvähennys liukuva (nykyisin kiinteä 37 %)
 tulojen tasaukseen siirretään 700 milj. euroa (kustannusten tasauksesta, euroa/as tasasuuruisesti kuntien omarahoitusosuutta kasvattamalla)
2. Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät erät:
 ikärakenne ja sairastavuus (painot THL:n ja VATTin selvityksistä,
muutettu ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella jaettavia kokonaissummia)
 työttömyysaste (kunnan kerroin = kunnan työttömyysaste/koko maan
keskiarvo)
 kaksikielisyys (kaksikielisille kunnille = kaksikielisyyden hinnasta 7 %
koko asukasluvun perusteella ja 93 % ruotsinkielisen väestön perusteella, asukasluvun perusteella jaetaan n. 35 % ja ruotsinkielisten perusteella 65 % koko summasta)
 vieraskielisyys (kunnan kerroin = kunnan vieraskielisten osuus vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus on maan alin)
 asukastiheys (kunnan kerroin = koko maan keskiarvo/kunnan asukastiheys, kerroin rajattu maksimissaan 20:een)
 saaristo (varsinaisille saaristokunnille = asukasluvun perusteella ja
saaristokunnalle, jonka asukaista vähintään puolet asuu ilman kiinteää
tieyhteyttä mantereeseen = korotus on kolminkertainen)
 koulutustausta (kunnan kerroin = ilman tutkintoa olevien 30 – 54vuotiaiden osuus vastaavasta ikäluokasta vähennettynä sen kunnan
osuudella, jonka osuus on maan alin)
3. Lisäosat
 syrjäisyys (syrjäisyysluvun perusteella, jos syrjäisyysluku on yli 1,5 =
kunnan kerroin on kolminkertainen)
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saamelaisten kotiseutualueen lisä (saamelaisten kotiseutualueen kunnille = asukasluvun perusteella kerrottuna saamenkielisten osuudella
koko väestöstä)
työpaikkaomavaraisuus (kunnan kerroin = kunnan työpaikkaomavaraisuus vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus on maan
alin)

Kuopion kaupunki pitää nykyistä valtionosuusjärjestelmää varsin sekavana ja
laskentaperusteiltaan vanhentuneen ja uudistusta erittäin tarpeellisena. Ehdotettu uudistus selkeyttää ja yksinkertaistaa valtionosuusjärjestelmää. Esitys
yksityiskohtaisiksi kommenteiksi ehdotukseen on liitteenä.

Liitteet

13

9232/2013 Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 2015

Viiteaineisto

3
4

9232/2013 Taustamuistio
9232/2014 Nykyisen ja uuden järjestelmän rakennevertailu

Valmistelija
Sirpa Lätti-Hyvönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 2132

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. päättää antaa asiasta liitteenä olevan lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 10

Asianro 9393/00.02.00/2013

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuodelta 2013
Kaupunginsihteeri Heikki Vienola
Kaupunginkanslia
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan
”Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden
johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun”.
Vuonna 2013 jätettiin 13 valtuustoaloitetta, joista vuoden loppuun mennessä
oli käsittelemättä viisi aloitetta.
Seuraavat aloitteet ovat valmisteltavina.
1. Kaija Räsäsen ja 18 muun valtuutetun valtuustoaloite 4.11.2013 ”Laitosruuan tähteiden hyötykäyttö ihmisille” on valmisteltavana Itä-Suomen
huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servicalla. Asianro 7908/2013.
2. Erkki Virtasen ja Heidi Komulaisen sekä 9 muun valtuutetun valtuustoaloite 11.11.2013 ”Hankesuunnitelma Vehmersalmen palvelukeskuksen
toiminnan jatkamiseksi ja asumispalvelujen turvaamiseksi lähellä palvelujen käyttäjiä” on valmisteltavana perusturvan palvelualueella. Asianro
8095/2013.
3. Heidi Komulaisen ja 2 muun valtuutetun valtuustoaloite 11.11.2013 ”Sidonnaisuudet, veropako ja sen määrä Kuopiossa ?” on valmisteltavana
kaupunginkansliassa. Asianro 8096/2013.
4. Pirjo Eskelisen ja 10 muun valtuutetun valtuustoaloite 11.11.2013 ”Kuopion kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttaminen diabetesosaajiksi” on valmisteltavana terveydenhuollon palvelualueella. Asianro 8097/2013.
5. Leila Savolaisen ja 24 muun valtuutetun valtuustoaloite 16.12.2013 ”Liikenteen uudelleenjärjestelyistä Haapaniemenkadulla tavaratalo Sokoksen
ja torin välisellä alueella” on valmisteltavana kaupunkiympäristön palvelualueella. Asianro 9193/2013.
Viiteaineistona jaetaan tiedoksi kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna 2013.
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Viiteaineisto

5

9393/2013 Kuntalaisen aloitteet 2013

Valmistelija
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 2021

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 11

Asianro 7203/14.05.00.01/2013

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksyminen
Kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 242:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä
Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta on esittänyt vesihuoltolain mukaisesti Kuopion
kaupungille vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymisen osalla Vehmersalmen
aluetta. Osuuskunta on rakentanut merkittävässä määrin vesijohtoa tavoitteelliselle
toiminta-alueelle, mm. Jänissalon – Ukonlahti – Hevonniemi - Kattilaniemi alueille,
jota osuuskunta esittää toiminta-alueeseen lisättäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle PohjoisTuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymisen.
1. Yleistä vesihuollosta

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Lain tavoitteena on turvata vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti
ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toimintaalueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.
Vesihuoltolain mukaan kunnalla on yleinen velvollisuus kehittää vesihuoltoa
alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Lisäksi kunnalla on vesihuollon
järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen
perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun
tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.
2. Yleistä toiminta-alueista
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain
mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen tai siihen
rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Ennen vesihuoltolain voimaan tuloa toiminta-alueet rajattiin yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain mukaisesti (vesi- ja viemärilaitoslaki).
Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huoleh-
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timisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.
Kiinteistöillä on vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen vesi- ja/tai jätevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kiinteistö voi hakea vesihuollon liittymisvelvollisuudesta vapautusta, kun
toiminta-aluepäätös on lainvoimainen. Vapautuksesta päättää tietyn perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
3. Toiminta-alueiden hyväksyminen
Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja
tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen
toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto
valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja
ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen
on delegoitu kaupunginhallitukselle.
Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös
asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle
verkostojen piiriin. Vesihuoltolaitos voi mahdollisuuksien mukaan toimittaa
vesihuoltopalveluja toiminta-alueensa ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille.
4. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan perustietoja
Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta toimii Kuopion kaupungissa Mustinlahden, Litmaniemen ja Kohman alueilla. Lisäksi osuuskunta toimii Tuusniemen,
Juankosken, Kaavin ja Heinäveden kuntien alueilla. Osuuskunnan toimintaalue on hyväksytty vuonna 2004. Kuopiossa toiminta-alue sijoittuu Kuopion
kaakkoisosaan entisen Vehmersalmen kunnan alueelle. Osuuskunnan vesijohtoverkosto on laajentunut merkittävässä määrin toiminta-alueen yli tavoitteelliselle toiminta-alueelle.
Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan puolen toiminta-alueelle vesi johdetaan Koillis-Savon Vesi Oy:n Tuusjärven vedenottamosta ja Juankosken
kaupungin puoleiselle toiminta-alueelle Koillis-Savon Vesi Oy:n Könönkankaan vedenottamosta.
Osuuskuntaan on liittynyt kaikkiaan noin 1000 kiinteistöä, joista Kuopion
puolella on yli 200 kiinteistöä. Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus
on 425 m3/d. Vesijohtoverkostoa on rakennettu noin 310 km, osa verkostosta
on rakennettu jo tavoitteelliselle toiminta-alueelle. Kuopion alueella jätevesien käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti.
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5. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan esitys toiminta-alueeksi, toiminta-alueen rajaaminen, nähtävillä olo ja lausunnot
Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta on jättänyt 1.10.2013 Kuopion kaupungille esityksen vesijohtoverkoston toiminta-alueiden hyväksymiseksi. Vesiosuuskunta esittää vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajentamisen hyväksymistä Jänissalo-Ukonlahti-Hevonniemi-Kattilaniemi alueille PohjoisTuusniemen vesiosuuskunnan hallituksen kokouksen 20.3.2013 päätöksen
mukaisesti. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue on esitetty liitteessä 1.
Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä kuulutettiin
kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä ja esitys oli virallisesti nähtävillä 14.10. - 11.11.2013 välisenä aikana Kuopion valtuustovirastotalolla ja kaupungin internetsivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet
ja kannanotot oli esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle nähtävillä oloaikana.
Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:
1) Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue
2) Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,
3) Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,
4) Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen
rakennusvalvontayksikkö,
5) Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu
6) Tuusniemen kunta
Seuraavat tahot antoivat lausunnon:


Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue



Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta



Tuusniemen kunnan tekninen lautakunta

Pohjois-Savon ELY-keskuksella, Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ja Tuusniemen kunnan teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueeseen. Toiminta-alue-esityksestä annetut lausunnot on liitteissä.
Toiminta-aluerajauksesta ei jätetty myöskään yhtään muistutusta. Toimintaaluerajausta ei ole näin ollen muutettu Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan
esittämästä rajauksesta.
Vaikutusten arviointi

Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun veden jakelualue laajenee ja veden toimitusvarmuus paranee.
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Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toimintaalue hyväksytään vesiosuuskunnan tekemän karttaesityksen mukaisesti (liite
Lisäksi esitän, että Kuopion kaupunki suosittelee vesiosuuskuntia noudattamaan vesihuoltopalveluiden toimitusehtoja Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksen
julkaiseman ”vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot”- oppaan mukaisesti,
jossa on määritelty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön velvollisuudet sekä oikeudet.

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

14
15
16
17

7203/2013 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan
14.11.2013 lausunto
7203/2013 Pohjois-Savon Ely- keskuksen 5.11.2013 lausunto
7203/2013 Tuusniemen kunnan lausunto 31.10.2013
7203/2013 Pienennös / Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohdon toiminta-aluekartta

Asiakirjoissa
- Toiminta-aluekartta
Valmistelija
Päivi Rissanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 718 5303

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 12

Asianro 3147/14.05.00.01/2013

Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen
Kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 243:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä
Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi kaupunginhallitukselle Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen hyväksymisen. Vuojärven vesiosuuskunta on esittänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti jätevesiverkoston toiminta-alueen laajentamisen Lastulahden alueelle
Nilsiässä sekä vesijohtoverkoston toiminta-alueen supistamisen Illaisten alueella.
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon ja kuulemisten perusteella on Tiirinlahden ja Tuomaalanlahden välinen alue lisätty jätevesiviemärin toiminta-alueeksi,
jonne jätevesiviemäriverkostojen oletetaan valmistuvan vuoteen 2016 mennessä.

1. Yleistä vesihuollosta
Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Lain tavoitteena on turvata vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti
ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toimintaalueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.
Vesihuoltolain mukaan kunnalla on yleinen velvollisuus kehittää vesihuoltoa
alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Lisäksi kunnalla on vesihuollon
järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen
perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun
tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.
2. Yleistä toiminta-alueista
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain
mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen tai siihen
rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Ennen vesihuoltolain voimaan tuloa toiminta-alueet rajattiin yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain mukaisesti (vesi- ja viemärilaitoslaki).
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Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.
Kiinteistöillä on vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen vesi- ja/tai jätevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kiinteistö voi hakea vesihuollon liittymisvelvollisuudesta vapautusta, kun
toiminta-aluepäätös on lainvoimainen. Vapautuksesta päättää tietyn perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
3. Toiminta-alueiden hyväksyminen
Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja
tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen
toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto
valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja
ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen
on delegoitu kaupunginhallitukselle.
Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös
asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle
verkostojen piiriin. Vesihuoltolaitos voi mahdollisuuksien mukaan toimittaa
vesihuoltopalveluja toiminta-alueensa ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille.
4. Vuotjärven vesiosuuskunnan perustietoja
Vuotjärven vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1991. Osuuskunnan toiminta-aluetta on Nilsiän ja Juankosken kaupunkien alueella. Osuuskunta toimittaa alueelle asiakkailleen talousvettä ja huolehtii myös osalla alueella jätevesiviemäröinnistä. Vesiosuuskunnalla on Nilsiässä vuonna 2005 hyväksytty vesijohdon toiminta-alue ja vuosina 2010 ja 2011 hyväksytyt jätevesiviemäröinnin
toiminta-alueet. Osuuskuntaan on liittynyt lähes 350 kiinteistöä. Osa alueen
kiinteistöjen jätevesistä käsitellään tällä hetkellä kiinteistökohtaisesti.
Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Vuotjärven vesiosuuskunnalle
100 000 euron suuruisen avustuksen viemäröinnin rakentamiseksi Lastulahden alueelle. ELY-keskuksen rahoituksen saannin edellytyksenä on, että vesihuoltoverkostojen toiminta-alue on hyväksyttävä ennen rakennustöiden aloittamista. Työt tulee käynnistyä viimeistään heinäkuun 2013 aikana.
5. Vuotjärven vesiosuuskunnan esitys toiminta-alueeksi, toiminta-alueen rajaaminen,
nähtävillä olo ja lausunnot
Vuojärven vesiosuuskunta on jättänyt 2.4.2013 Kuopion kaupungille esityksen
toiminta-alueiden hyväksymiseksi. Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohto- ja
jätevesiverkoston toiminta-alue on esitetty liitteessä 1. Osuuskunta on esittänyt jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen laajentamista Kaipiainen - Tiirin-
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lahti ja Lastulahden alueelle. Samalla em. alueella sekä Mäntyrinne Laatakkomäen alueella on jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen rajoja muutettu siten, että ne ovat osittain yhtenevät vesijohdon toiminta-alueen kanssa.
Lisäksi osuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-aluetta supistetaan Illaisten
alueella. Tämä alue on hyväksytty vuonna 2005 Vuotjärven vesijohdon toiminta-alueeksi. Nilsiän kaupunki on kuitenkin 11.12.2012 hyväksynyt vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alueen Illaisen alueella. Vesiosuuskunta Vellikangas on rakentanut jo vesijohtoverkostoa tälle
alueelle. Koska vesihuoltolaitoksilla ei voi olla saman palvelun suhteen päällekkäisiä toiminta-alueita, muutetaan Vuotjärven vesiosuuskunnan toimintaaluetta. Tällä päästään siihen, että osuuskuntien päällekkäiset vesijohtoverkoston toiminta-alueet poistuvat.
Vuotjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä kuulutettiin kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä ja esitys oli virallisesti nähtävillä 10.6. - 31.7.2013 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja kaupungin internetsivuilla.
Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:
1.

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

2. Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,
3. Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,
4. Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen
rakennusvalvontayksikkö,
5. Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu
6. Kuopion Vesi Liikelaitos
Lausunnon antoivat Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä Kuopion Vesi Liikelaitos. Toiminta-alue-esityksestä annetut lausunnot ja niiden vastineet on
esitetty liitteessä 2.
Varsinaista toiminta-aluerajausta on muutettu Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan antaman lausunnon ja siitä seuranneiden Vuotjärven vesiosuuskunnan ja Kuopion Vesiliikelaitoksen kuulemisen perusteella.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta oli esittänyt 8.8.2013 lausunnossaan, että
Tiirinlahden ja Tuomaalanlahden alueella jätevesiviemäriverkoston tulisi olla
sama kuin vesijohtoverkoston toiminta-alueen. Alueella täyttyy kunnan kannalta katsottuna vesihuollon järjestämistarve, joten alue on määriteltävä jonkin vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeksi. Keskitetty
viemäröinti on kuivakäymälän jälkeen paras ratkaisu vesistöjen suojelemiseksi. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamiselle on tarvetta, koska viemäriverkoston ulkopuolinen asukas kuormittaa jätevesillään vesiä keskimäärin yhtä paljon kuin 6-8 viemäriverkon piirissä asuvaa. Tiirinlahden ja Tuomaalanlahden välinen alue on lisätty Vuotjärven vesiosuuskunnan jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeksi, jonka verkostojen oletetaan valmistuvan vuoteen 2016 mennessä.
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Alueella on kuitenkin vesihuollon osalta epäselvä tilanne, koska tällä hetkellä
pienellä alueella toimii kolme eri vesihuoltolaitosta. Kuopion kaupungin valtuuston 17.6.2013 hyväksymän Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman
linjausten mukaisesti vesihuoltolaitoksia tulisi yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin laitosten toiminta voidaan turvata sekä toiminnallisesti
että taloudellisesti. Vesihuoltolaitosten tulee yhteisesti sopia, miten jatkossa
toimitaan.
Vaikutusten arviointi

Ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan on positiivinen, kun jätevesilietteen kuljetustarve vähenee ja vesistöjen tila paranee.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toimintaalue hyväksytään vesiosuuskunnan tekemän karttaesityksen mukaisesti (liite
1).
Lisäksi esitän, että Kuopion kaupunki suosittelee vesiosuuskuntia noudattamaan vesihuoltopalveluiden toimitusehtoja Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksen
julkaiseman ”vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot”- oppaan mukaisesti,
jossa on määritelty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön velvollisuudet ja oikeudet.

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

18
19

3147/2013 Vuotjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotuksesta
annetut lausunnot ja muistutukset vastineineen
3147/2013 Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin
toiminta-aluekartta

Valmistelija
Päivi Rissanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 5303

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 13

Asianro 7193/14.05.00.01/2013

Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksyminen
Kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 244:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä
Vesiosuuskunta Vellikangas on esittänyt vesihuoltolain mukaisesti Kuopion kaupungille vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymisen osalle Nilsiän aluetta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymisen.

1.

Yleistä vesihuollosta
Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Lain tavoitteena on turvata vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti
ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toimintaalueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.
Vesihuoltolain mukaan kunnalla on yleinen velvollisuus kehittää vesihuoltoa
alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Lisäksi kunnalla on vesihuollon
järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen
perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun
tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

2. Yleistä toiminta-alueista
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain
mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen tai siihen
rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Ennen vesihuoltolain voimaan tuloa toiminta-alueet rajattiin yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain mukaisesti (vesi- ja viemärilaitoslaki).
Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.
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Kiinteistöillä on vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen vesi- ja/tai jätevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kiinteistö voi hakea vesihuollon liittymisvelvollisuudesta vapautusta, kun
toiminta-aluepäätös on lainvoimainen. Vapautuksesta päättää tietyn perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
3. Toiminta-alueiden hyväksyminen
Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja
tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen
toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto
valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja
ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen
on delegoitu kaupunginhallitukselle.
Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös
asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle
verkostojen piiriin. Vesihuoltolaitos voi mahdollisuuksien mukaan toimittaa
vesihuoltopalveluja toiminta-alueensa ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille.
4. Vesiosuuskunta Vellikankaan perustietoja
Vesiosuuskunta Vellikangas on perustettu 1983 huolehtimaan toimintaalueensa vesihuollosta. Osuuskunnan kotipaikkana on Rautavaaran kunta.
Toiminta-alue on laajentunut toimintavuosien aikana Kuopion (Nilsiän) ja
Juankosken kaupunkien, sekä Rautavaaran ja Lapinlahden kuntien rajaalueilla oleviin maatalousvaltaisiin kyliin. Vesiosuuskuntaan on liittynyt lähes
500 kiinteistöä. Osuuskunnalla on kaksi omaa pohjavedenottamoa, joista vettä pumpataan verkostoon n. 550-750 m3/ vrk. Osuuskunta myy vettä Juankosken kaupungin Säyneisen toiminta-alueelle ja Vuotjärven vesiosuuskunnalle. Vesijohtoverkostoa osuuskunnalla on rakennettu noin 231 km.
5.

Vesiosuuskunta Vellikankaan esitys toiminta-alueeksi, toiminta-alueen rajaaminen,
nähtävillä olo ja lausunnot
Vesiosuuskunta Vellikangas on jättänyt 24.9.2013 Kuopion kaupungille esityksen vesijohtoverkoston toiminta-alueiden hyväksymiseksi. Nilsiän kaupungin joulukuussa 2012 hyväksymässä toiminta-alueen laajennuksessa on
ollut virheellinen rajaus, joka tuli ilmi Lapinlahden kunnan valtuuston tekemässä päätöksessä. Vellikankaan osuuskunta esittää toiminta-alueen muutoksen. Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alue on esitetty liitteessä 1.
Vesiosuuskunta Vellikankaan toiminta-alue-esityksestä kuulutettiin kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä ja esitys oli virallisesti nähtävillä 14.10. - 11.11.2013 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja
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kaupungin internetsivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet ja kannanotot
oli esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle nähtävilläolo aikana.
Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:
1) Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue
2) Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,
3) Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,
4) Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen
rakennusvalvontayksikkö,
5) Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu
Lausunnon antoivat Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Y-vastuualue sekä Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta
Kummallakaan valvontaviranomaisella ei ollut huomautettavaa Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alueeseen. Toiminta-alueesityksestä annetut lausunnot on liitteissä. Toiminta-aluerajauksesta ei jätetty
myöskään yhtään muistutusta. Toiminta-aluerajausta ei ole muutettu Vesiosuuskunta Vellikankaan esittämästä rajauksesta.
Vaikutusten arviointi

Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun veden jakelualue laajenee ja veden toimitusvarmuus paranee.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alue hyväksytään vesiosuuskunnan tekemän karttaesityksen mukaisesti (liite 1).
Lisäksi esitän, että Kuopion kaupunki suosittelee vesiosuuskuntia noudattamaan vesihuoltopalveluiden toimitusehtoja Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksen
julkaiseman ”vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot”- oppaan mukaisesti,
jossa on määritelty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön velvollisuudet sekä oikeudet

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

20
21
22

7193/2013 Pohjois-Savon Ely-keskuksen lausunto 5.11.2013
7193/2013 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan
14.11.2013 lausunto
7193/2013 Pienennös Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohdon toiminta-aluekartasta
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Asiakirjoissa
- Toiminta-aluekartta
Valmistelija
Päivi Rissanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 5303

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

Päätös

Jäsen Tolppanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 14

Asianro 1331/10.02.03/2012

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Hiltulanlahti 36-13...43 sekä katu-, virkistys, liikenne-, maa- ja metsätalous-, erityis- sekä vesialueita (Hiltulanlahden 1. asemakaava)
Kaupunkirakennelautakunta 9.10.2013 § 177:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä:
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella Hiltulanlahteen kaavoitetaan uusi nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon verkostoihin tukeutuva asuntoalue.
Samalla oleva loma- ja ympärivuotinen asutus liitetään kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualue on pientalovaltaista aluetta, joka käsittää 186 omakotitonttia, joista kolme
on erillispientalojen ja pienteollisuusrakennusten tonttia sekä 10 rivitalotonttia. Alue
on kooltaan n. 92 hehtaaria ja alueelle tulee noin 900 - 1000 asukasta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan
tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahdessa noin 11–15 km Kuopion torilta etelään. Alue rajautuu pohjoisessa Ala-Matkusjärveen, idässä Koiraveden Hiltulanlahteen, etelässä Puutossalmentiehen sekä lännessä vt 5 moottoritiehen.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Kaavatyö sisältyi vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan.
Valmisteluvaiheessa saadun, kiinteistön 411-3-105 omistajien, mielipiteen
mukaisesti suunnittelualueen rajausta on ehdotusvaiheessa supistettu. Näin
ollen Herukanrannan ja Tanhutien kiinteistöt, jotka valmisteluvaiheessa sisällytettiin suunnittelualueeseen, vuoden 2012 kaavoituskatsauksesta poiketen,
jäävät Hiltulanlahden ensimmäisen kaava-alueen ulkopuolelle.
Valmisteluvaiheessa alueen rajausta on myös supistettu siten, että suunnittelualueen ulkopuolelle jää kiinteistö 411-5-285 ja 411-13-3 sekä osat kiinteistöistä 411-13-5 ja 411-11-58.
Kaavoitustilanne

Kuopion seudun maakuntakaavassa, joka on vahvistettu 3.7.2008, suunnittelualue on pääosin taajamatoimintojen aluetta. Ala-Matkusjärven etelärantaa
myöten on esitetty viheryhteystarve Vanuvuoren suuntaan. Alueen poikki
pohjoisesta etelään on osoitettu sähkönsiirtolinja. Vanhan 5-tien itäpuolella
on linjaus kevyen liikenteen seuturaitille.
Hiltulanlahden 22.5.2012 voimaan tulleessa osayleiskaavassa alue on pääosin
pientalovaltaista asuntoaluetta sekä julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta
tai palvelujen ja hallinnon aluetta. Suunnittelualueella on puistoa ja lähivirkistysaluetta sekä suojaviheralueita, joille on osoitettu meluntorjuntatarve.
Lähivirkistysalueilla on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tär-
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keitä alueita ja ranta-alueella on maisemallisesti arvokkaita peltoalueita. Hiltulanlahden rannalla on uimaranta ja venevalkama. Ranta-alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Vanula ja Hiltulanlahden koulu sekä Sormulan tilan pihapiiri pyritään
säilyttämään.
Suunnittelualueella, Vitostien pohjoisosassa, on 5.1.2011 voimaan tullut asemakaava, jossa alue on katualuetta.
Nykyinen tilanne

Laajuudeltaan n. 92 hehtaarin kokoinen suunnittelualue rajautuu pohjoisessa
Ala-Matkusjärveen, idässä Hiltulanlahteen, etelässä Puutossalmentiehen sekä
lännessä vt 5 moottoritiehen. Suunnittelualueen etelä- ja länsipuolelle jää Hiltulanlahden nykyistä kyläaluetta, jonne asemakaavoitus etenee Hiltulanlahden 1. asemakaava-alueen jälkeen.
Hiltulanlahden peltomaisema kumpareineen on merkittävä paikallinen kulttuurimaisema ja suunnittelualue onkin aiemmin ollut pääasiassa maanviljelysaluetta. Alueen halki kulkee alueellisena pääväylänä, Vitostie, jolta on yhteydet Moottoritielle, Puutossalmentielle ja alueen yksityisteille. Suunnittelualueelle on rakennettu vesiosuuskunnan viemäri ja vesijohto, jonka kautta
syötetään vettä myös Puutossalmen ja Etelä-Kuopion vesiosuuskunnille sekä
Kuopion Veden toiminta-alueelle Kurkimäen taajamaan. Alueen läpi kulkee
Vitostien suuntaisesti 110 kV:n voimalinja.
Suunnittelualueella on ympärivuotista asutusta ja joitakin yritystiloja. Vuonna
2012 suunnittelualueella oli noin 120 vakituista asukasta. Nykyisen kyläkeskuksen palvelukeskittymän muodostavat koulu, kaksi yksityistä päiväkotia,
baari ja Vanulan seurantalo.

Maanomistus

Suunnittelualue on pääosin Kuopion kaupungin omistuksessa. Yksityisessä
omistuksessa on 55 alueen tiloista. Vesialueen omistaja on Hiltulanlahden
osakaskunta.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostetaan Hiltulanlahteen
uusi pientalovaltainen asuntoalue, joka tukeutuu Pyörön, keskustan, Matkuksen ja tulevaisuudessa enemmän myös oman alueen palveluihin.
Hiltulanlahden 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen perusrakenne
noudattaa ja tarkentaa Hiltulanlahden osayleiskaavan periaatteita.
Suunnittelualue on pääasiassa erillispientalojen korttelialuetta (AO), erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialue (AOT-1) ja asuinrakennusten korttelialuetta (A). Olemassa olevat omakotitalot ja loma-asunnot
(43 kpl) on kaavoitettu pääosin erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Alueella on 186 omakotitonttia. Uusia omakotitontteja alueella on 143, joista 17
on yksityisessä ja 126 kaupungin omistuksessa. Rivitalotontteja on 10, joista
kolme on yksityisessä ja seitsemän kaupungin omistuksessa. Asukkaita alueella tulee olemaan noin 900–1000.
Nykyisen koulun ympäristö on kaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALY). Merkintä mahdollistaa
olevan ja suunnitellun päiväkodin lisäksi myös muiden julkisten palvelujen ja
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toimisto- ja liiketilojen sekä jopa asumisen sijoittamisen. Vastaava kaavamerkintä on osoitettu nykyisen Takkabaarin tontille, mikä mahdollistaa kaupallisten palveluiden säilymisen ja myös tontin kehittämisen.
Uuden koulun ympäristö on myös kaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALY). Kortteliin on laadittu
ohjeellinen tonttijako ja rakennusoikeus on osoitettu yhdellä luvulla, jotta
tonttikokoa ja rakennusoikeuden jakautumista voidaan tarvittaessa muuttaa.
Merkintä mahdollistaa alueen monipuolisen käytön sekä suuremmankin koulun sijoittamisen tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.
Koulutoimintaan läheisesti liittyvät liikuntapalvelut sijoittuvat koulun tontille
kaavoitettuun lähiliikuntapaikkaan (llp). Suunnitelmassa on koululiikuntaa ja
lähiliikuntapaikkaa palvelevat kentästöt soveltuvilta osin yhdistetty, joten yksinomaan koulun käyttöön tarkoitettua tontin pinta-alaa on voitu kentästön
verran pienentää.
Kaavan puisto- (VP), virkistys- (VL) ja suojaviheralueille (EV) sijoittuvat tämän kaava-alueen hiihtoladut ja ulkoilureitit. Suunnittelualueen eteläosaan
on varattu alue hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn (VP-1). Suunnittelualueen pohjoisosassa nykyisen koulun ranta-alueella on varaus uimapaikalle (vv2). Uimapaikan pohjoispuolella on aluetta palveleva venesatama (LV).
Käsittelyvaiheet

Kaavatyö on sisältynyt vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan. Asemakaavatyö on käynnistynyt elokuussa 2012. Alueen rajausta on laajennettu vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa esitetystä kiinteistön
411-3-105 omistajien hakemuksesta siten, että valmisteluvaiheessa siihen ovat
sisältyneet Herukanrannan ja Tanhutien varrella olevat kiinteistöt.
Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle
tiedoksi 12.9.2012. Vireilletuloaineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 17.9.–17.10.2012. Vireilletulosta on tiedotettu suunnittelualueen kiinteistöjä myös kirjeellä. Nähtävänäoloaikana ei ollut jätetty mielipiteitä.
Valmisteluvaiheessa alueen rajausta on supistettu siten, että suunnittelualueen ulkopuolelle jää kiinteistö 411-5-285 ja 411-13-3 sekä osat kiinteistöistä
411-13-5 ja 411-11-58.
Asemakaavan valmisteluaineisto annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 20.3.2013, ja valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 25.3.–25.4.2013.
Alustavaa valmisteluaineistoa on esitelty asukastilaisuuksissa 1.11.2012 ja
10.1.2013. Aineiston nähtävänäolosta on lähetetty tiedote suunnittelualueen
kiinteistöille ja aineistoa on esitelty asukastilaisuudessa 4.4.2013. Valmisteluaineistosta on järjestetty info- ja keskustelutilaisuus lausunnonantajille
10.4.2013. Valmisteluaineistosta on saatu kolme lausuntoa ja neljä mielipidettä.
Valmisteluvaiheessa saadun, kiinteistön 411-3-105 omistajien, mielipiteen
mukaisesti suunnittelualueen rajausta on ehdotusvaiheessa supistettu siten,
että Herukanrannan ja Tanhutien kiinteistöt, jotka valmisteluvaiheessa sisällytettiin suunnittelualueeseen, jäävät Hiltulanlahden ensimmäisen kaavaalueen ulkopuolelle.
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Lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt kannanotot (ks. kaavaselostuksen liite
19) on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon kaavatyössä.
Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen
pohjalta.
Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.
Joidenkin suunnittelualueen maanomistajien kanssa laaditaan sopimus MRL
12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten
korvauksesta.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta vaan tiivistää entisestään nauhamaista kaupunkirakennetta, tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin, mahdollistaa
osaltaan vesihuollon ja liikenneverkkojen kehittämisen, niin kevyen liikenteen
kuin ajoneuvoliikenteenkin, olosuhteiden ja houkuttelevuuden osalta. Näin
ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.
Hiltulanlahteen sijoittuvat julkisten palvelujen, liike- ja toimistorakennusten
korttelit mahdollistavat nykyisten palvelujen säilymisen ja palvelutarjonnan
lisääntymisen sekä luovat uusia työpaikkoja. Rivitalokorttelit lisäävät keskustan tehokkuutta ja koko alueen asukasmäärää luoden paremman lähtökohdan
palveluiden, joukkoliikenteen ja kaukolämmön järjestämiselle. Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää. Hankeen yritysvaikutukset ovat
positiiviset.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27§:n mukaisesti
julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäväksi
asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 36. kaupunginosan (Hiltulanlahti) Kuopion kaupungin 36. kaupunginosan (Hiltulanlahti) korttelin 13 tontit 1…10, korttelin 14
tontit 1…5, korttelin 15 tontit 1…12, korttelin 16 tontti 1, korttelin 17 tontti 1,
korttelin 18 tontit 1…3, korttelin 19 tontti 1, korttelin 20 tontit 1…3 ja 6, korttelin 21 tontit 1…2, korttelin 22 tontit 1…3, korttelin 23 tontit 1…7, korttelin 24
tontit 1…10, korttelin 25 tontit 1…23, korttelin 26 tontti 1, korttelin 27 tontit
1…8, korttelin 28 tontit 1…9, korttelin 29 tontit 1…11, korttelin 30 tontit 1…11,
korttelin 31 tontit 1…5, korttelin 32 tontit 1…6, korttelin 33 tontit 1…4, korttelin 34 tontit 1…19, korttelin 35 tontit 1…4, korttelin 36 tontit 1…2, korttelin 37
tontit 1…7, korttelin 38 tontit 1…13, korttelin 39 tontit 1…6, korttelin 40 tontit
1…3, korttelin 41 tontti 1, korttelin 42 tontit 1…3 sekä korttelin 43 tontti 1. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Fingrid
Oyj:lle, ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELYkeskuksen ympäristövastuualueelle ja liikennevastuualueelle.
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Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 23 käsittelyn jälkeen.
Merkitään, että pöydälle jaettiin kaavakarttaote
(Liite)
Merkitään, että palvelualuejohtaja ehdotti, että kaavakarttaan voidaan tehdä
pienimuotoisia teknisiä muutoksia ja tarkistuksia.
Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että kaavoitusarkkitehti Virpi Lindell poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen.
Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 4.
Kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 237:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä:
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella Hiltulanlahteen kaavoitetaan uusi nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon verkostoihin tukeutuva asuntoalue.
Samalla oleva loma- ja ympärivuotinen asutus liitetään kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualue on pientalovaltaista aluetta, joka käsittää 186 omakotitonttia, joista kolme
on erillispientalojen ja pienteollisuusrakennusten tonttia sekä 10 rivitalotonttia. Alue
on kooltaan n. 92 hehtaaria ja alueelle tulee noin 900 - 1000 asukasta. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lautakuntalausunnot. Ehdotuksesta jätettiin neljä
muistutusta. Ehdotukseen on tehty teknisiä korjauksia ja kaavaselostusta on täydennetty. Korjaukset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahdessa noin 11–15 km Kuopion torilta etelään. Alue rajautuu pohjoisessa Ala-Matkusjärveen, idässä Koiraveden Hiltulanlahteen, etelässä Puutossalmentiehen sekä lännessä vt 5 moottoritiehen.

Käsittelyvaiheet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
9.10.2013. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 21.10.–22.11.2013. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle ja ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Fingrid Oyj:lle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi
Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat sekä Liikenne ja
infrastruktuuri -vastuualueille. Lausunnot on saatu alueellisilta ympäristön-
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suojelupalveluilta sekä Fingrid Oyj:ltä. Ehdotuksesta jätettiin neljä muistutusta.
Lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus
viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.
Lausunnot ja muistutus

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen
Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty teknisiä korjauksia muistutusten
ja lausuntojen johdosta.
Korjauksia on selostettu tarkemmin kaavaselostuksessa, jota on täydennetty
lähinnä asemakaavan vaikutusten osalta.
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vaikutusten arviointi

Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta vaan tiivistää entisestään nauhamaista kaupunkirakennetta, tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin, mahdollistaa
osaltaan vesihuollon ja liikenneverkkojen kehittämisen, niin kevyen liikenteen
kuin ajoneuvoliikenteenkin, olosuhteiden ja houkuttelevuuden osalta. Näin
ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.
Hiltulanlahteen sijoittuvat julkisten palvelujen, liike- ja toimistorakennusten
korttelit mahdollistavat nykyisten palvelujen säilymisen ja palvelutarjonnan
lisääntymisen sekä luovat uusia työpaikkoja. Rivitalokorttelit lisäävät keskustan tehokkuutta ja koko alueen asukasmäärää luoden paremman lähtökohdan
palveluiden, joukkoliikenteen ja kaukolämmön järjestämiselle. Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää. Hankeen yritysvaikutukset ovat
positiiviset.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt korjaukset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse
asettaa uudelleen nähtäville.
Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n
mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet
osoitteensa. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tulee MRL 67 §:n
mukaisesti lähettää tieto niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan
hyväksymispäätöstä pyytäneiden yhteystiedot ovat asiakirjoissa.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

1/2014

44 (57)
14 §

13.01.2014

Viiteaineisto

6
7
8
9
10
11
12

1331/2012 kaavaselostus ilman liitteitä
1331/2012 kaavaselostuksen liitteet 1-2
1331/2012 kaavaselostuksen liite 3
1331/2012 kaavaselostuksen liitteet 4-11
1331/2012 kaavaselostuksen liite 12
1331/2012 kaavaselostuksen liitteet 13-19
1331/2012 kaavaselostuksen liite 20

Tonttijakokartat ovat asiakirjoissa.
Valmistelija
Virpi Lindell
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 5431

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. ehdottaa kv:lle asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä siihen liittyvät sitovat tonttijaot hyväksyttäväksi.

Päätös

Jäsen Auvinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 15

Asianro 7978/00.04.00/2013

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Perusturva- ja terveyslautakunta 17.12.2013 § 109:
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma perustuu terveydenhuoltolakiin
30.12.2010/1326 ja Valtioneuvoston asetukseen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta
6.4.2011/337.
Terveydenhuoltolain 34§ mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään
kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma,
joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.
Järjestämissuunnitelma on kuntien sopimus palveluiden järjestämisestä sairaanhoitopiirin alueella. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään järjestämissopimuksesta, jossa on kyse velvoittavasta sopimuksesta erikoissairaanhoidon
palveluiden järjestämisestä koko erva-alueella. Sopimus on laadittu aiemmin.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin asettama ohjausryhmä on laatinut terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelma on laadittu 14.10.2013 ja
lähetetty kuntien hyväksymiskäsittelyyn marraskuussa 2013. Kuntien hyväksymiskäsittelyn jälkeen suunnitelma vahvistetaan sairaanhoitopiirin hyväksymiskäsittelyssä. Suunnitelmaan ei ole mahdollista tehdä sisällöllisiä muutoksia sen jälkeen kun hyväksymiskäsittelyn prosessi on alkanut. Käsittelyssä
voidaan liittää erilaisia lausumia suunnitelman saatteeksi. Nämä lausumat eivät jää osaksi varsinaista suunnitelmaa, mutta ohjaavat suunnitelman myöhempien vuosien jatkotyöstämistä ja päivittämistä.
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy suunnitelman ja esittää suunnitelman edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.

Liitteet

23
24
25
26
27

7978/2013 Saate terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
7978/2013 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma Marraskuu 2013
7978/2013 Liite 2 PSSHPn kuntien mielenterveys- ja päihdepalveluselvityksen tuloksia ja pohdintaa
7978/2013 Liite 3 Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen
palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella
7978/2013 Liite 4 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen PohjoisSavon kunnissa v. 2012

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

1/2014

46 (57)
15 §

13.01.2014

Valmistelija
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 3340

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. ehdottaa kv:lle perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 16

Asianro 9290/10.00.02.00/2013

Muodostettavaa tonttia 297-6-5-5 (Sairaalakatu 4) koskeva kiinteistökaupan esisopimusluonnos
Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut
Kaupunginhallitus hyväksyi 16.12.2013 § 419 Savonian kampusalueen ja Valkeisen sairaalan tontteja koskevan arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun
kilpailuohjelman sekä sen liitteenä olleen maanvuokrauksen esisopimusluonnoksen. Päätöksessään kaupunginhallitus varasi itselleen oikeuden päättää
kaupungin omistaman tontin luovutusmuodoksi joko vuokrauksen tai myynnin.
Kaupunki omistaa nykyisen asemakaavan mukaisen Valkeisen sairaalan
muodostettavan tontin 297-6-5-5. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.
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Kaupunginhallitus päättää kiinteistön 297-6-5-5 luovutusmuodosta myöhemmin, joten kilpailun osallistujia varten on etukäteen esitettävä ehdot, joilla kaupunki myy kiinteistön, mikäli luovutusmuodoksi valitaan myyminen.
Kilpailuun osallistujat ovat siten tietoisia myyntiehdoista ja voivat ottaa ne
huomioon laskelmissaan. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitetään kiinteistökaupan esisopimusluonnosta, joka on tarkoitus liittää
16.12.2013 § 419 hyväksytyn kilpailuohjelman liitteeksi maanvuokrauksen esisopimuksen kanssa. Mikäli kiinteistön luovutusmuodoksi valitaan myynti,
niin kiinteistö myydään esisopimusluonnoksessa esitetyin ehdoin.
Esisopimusluonnos perustuu samoihin rakennusoikeuden hintoihin kuin
maanvuokrauksen esisopimus. Hinnat perustuvat saatuun arviolausuntoon ja
kaupungin omaan näkemykseen. Tärkeimmät kauppaehdot ovat samansisältöisiä kuin maanvuokrausta koskeneessa esisopimusluonnoksessa.
Vaikutusten arviointi

Asialla ei ole ilmastovaikutuksia. Tässä vaiheessa asialla ei ole myöskään yritysvaikutuksia, koska kiinteistön lopullisesta luovutusmuodosta päätetään
myöhemmin.

Esitys

Kiinteistöjohtajan esitys 20.12.2013
Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen:
Esitän kaupunginhallitukselle seuraavaa:
-

kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan muodostettavaa
tonttia 297-6-5-5 ja sillä olevia rakennuksia koskevan kiinteistökaupan
esisopimusluonnoksen
esisopimusluonnos liitetään 16.12.2013 § 419 hyväksyttyyn arkkitehtuurija tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelmaan
esisopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavat teknisluontoiset tarkistukset ja korjaukset kansliatoimenpitein
kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se
on saanut lainvoiman.
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Liitteet

28

9290/2013 esisopimusluonnos (tontti 6-5-5)

Esisopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä kokouksessa läsnä oleville.
Liite on julkinen 13.1.2014.
Valmistelija
Jarkko Meriläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 5531

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 17

Asianro 733/00.02.00/2013

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanot 16.12.2013

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. toteaa, että kv:n 16.12.2013 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne
saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen
jälkeen kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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§ 18

Asianro 1/00.02.01/2014

Kh:n tiedonantoja
Kh:lle saapuneet kirjeet ym.:
Luottamushenkilöiden palkkioiden maksuaikataulu 2014:
Jakso

Ilmoitukset

Maksupäivä

1.1. - 31.3.
1.4. - 30.6.
1.7. - 30.9.
1.10. - 31.12.

4.4.
7.7.
6.10.
4.12.

25.4.
25.7.
24.10.
22.12.

1112/2012

Pohjois-Savon ELY -keskuksen päätös, joka koskee tontilla 2-6-4 (Työnkulma)
olevan rakennuksen suojeluesitystä. ELY -keskus on osittain jättänyt esityksiä
tutkimatta ja muilta osin päättänyt olla määräämättä rakennusta suojeltavaksi.
Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue.

1128/2012

Maaningan kunnanhallituksen 16.12.2013 pöytäkirjanote koskien teknisen johtajan virkavapaushakemusta.

1128/2012

Maaningan kunnanhallituksen 16.12.2013 pöytäkirjanote koskien Maaningan
kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksiin liittyvän henkilöstön siirtymisen
periaatteita.

3341/2012

Siilinjärven kunnanhallituksen 2.12.2013 pöytäkirjanote koskien Siilinjärven
kunnan toisen varsinaisen edustajan nimeämistä maakunnalliseen työryhmään /
Itä- ja Keski-Suomen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistushanke (ISKE). Jälj. palvelualuejohtaja Tervahauta.

4/2013

Pöytäkirja kaupunginjohtajan palkantarkistuksista 4.12.2013 koskien henkilöstöjohtaja Markku Mattilan sekä kaupungininsinööri Ismo Heikkisen kokonaispalkkausta.

6864/2013

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen poikkeamispäätös (päätöksestä tarkemmin ilmenevin ehdoin) koskien omakotitalon,
autotallin, aitan ja rantasaunan rakentamista Kuopion kaupungin Karttulassa tilalla Merjala RN:o 11:140.

7019/2013

Perusturvan- ja terveyslautakunnan 17.12.2013 pöytäkirjanote perusturvan ja
terveydenhuollon palvelualueiden ja isäntäkuntapalveluiden määrärahojen jakautumisesta talousarviossa 2014. Jälj. talous- ja strategiapalvelu.

7066/2013

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Kuopion kaupungille (Kuopio, Juankoski,
Tuusniemi selvitysalueet) hakemusten mukaisesti yhteensä 16.730 €, kuitenkin
enintään 70 % selvitysten laatimisesta aiheutuviin viestintäkustannuksiin. Jälj.
kehittämisjohtaja Helve ja talous- ja strategiapalvelu.
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7299/2013

Juankosken kaupunginhallituksen 2.12.2013 pöytäkirjanote koskien Juankosken
ja Kuopion kaupunkien yhdistymisselvityksen sopimusneuvotteluryhmän nimeämistä.

7499/2013

Leppävirran kunnanvaltuuston 25.11.2013 pöytäkirjanote koskien kuntarakenneuudistuksen selvitysalueen ilmoittamista Valtiovarainministeriöön. Jälj. kehittämisjohtaja Helve.

7733/2013

Siilinjärven kunnanhallituksen 2.12.2013 pöytäkirjanote koskien Sakupe Oy:n
osakkeiden myyntiä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Jälj. konserniohjausjohtaja Airaksinen.

7869/2013

Myönnetty suunnittelutarveratkaisu: Pellesmäki 424-1-19 määräala.

7910/2013

Kaupunki on antanut lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
kaivospiirihakemuksesta / Sibelco Nordic Oy Ab.

7972/2013

Myönnetty poikkeaminen (LTK) / Neulalampi 31-8-2 (Neulasuontie 3) /
kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 240.

9193/2013

Valtuutettu Savolaisen ja 23 muun valtuutetun valtuustoaloite liikenteen uudelleenjärjestelyistä Haapaniemenkadulla tavaratalo Sokoksen ja torin välisellä alueella on lähetetty lausunnolle kaupunkirakennelautakunnalle.

9289/2013

Juankosken kaupunginhallituksen 16.12.2013 pöytäkirjanote koskien yritys- ja
elinkeinopalveluiden yhteistyösopimusta yritysasiamiehen työpanoksen ostamisesta.

9332/2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös erityisavustuksen myöntämisestä koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 370.000 €. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja strategiapalvelu.

9350/2013

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt päätöksellään Tapahtumien sponsoroinnin hyödyntämistyökalu – projektille vuoden 2013
rahoitusta yhteensä 80 % projektin kokonaiskustannuksista, eli 34.496 €. Jälj.
markkinointijohtaja Soininen.

9353/2013

Liikenneviraston tiesuunnitelman hyväksymispäätös koskien maantielle 5490
kevyen liikenteen väylän rakentamista välille Sopenmäentie – Lievontie ja Korpelantie -maantie 553, Kuopio. Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue.

9365/2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös erityisavustuksen myöntämisestä radiotaajuksien muuttumisesta aiheutuvien langattomien radiomikrofonien siirtymävaiheen kustannuksiin (Kuopion kaupunginteatteri) 65.656 €. Jälj. hyvinvoinnin
edistämisen palvelualue ja talous- ja strategiapalvelu.

9366/2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös erityisavustuksen myöntämisestä radiotaajuksien muuttumisesta aiheutuvien langattomien radiomikrofonien siirtymävaiheen kustannuksiin (Kuopion Musiikkikeskus ja Kuopion kaupunginorkesteri) 65.727 €. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja talous- ja strategiapalvelu.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja
3/9.12.2013.
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Siilinjärven kunnanhallituksen 17.12.2013 pöytäkirjanote koskien Siilinjärven
kunnan vaihde- ja puhelinvälityspalveluiden järjestämistä.
Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjat 13/1.11.2013,
14/29.11.2013 ja 15/20.12.2013.
Tiedote Kuopion kaupungin pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä vuonna 2014.
Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 4/5.12.2013: KuEL -maksut vuonna 2014.
Jälj. työnantajapalvelu.
Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan 4.12.2013 pöytäkirjanote koskien
kunnallisen eläkelaitoksen lisäeläkesäännön muutosta.
Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 2/13.12.2013: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille.
Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 2/6.11.2013. Jälj. perusturvan palvelualue.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 7/21/2013: Kunnallinen näyttelijöiden
työehtosopimus 1.3.2014 lukien. Jälj. työnantajapalvelu.
Jäljennös paikallisneuvottelupöytäkirjasta 18.11.2013: Paikalliset virka- ja työehtosopimukset / jaksotyön työvuoron pituus Kuopion kaupungin perhetukikeskuksissa ja perhekriisiyksikössä / paikallisten sopimusten toimivuus.
Jäljennös paikallisneuvottelupöytäkirjasta 2.12.2013: Paikallinen virka- ja työehtosopimus hammaslääkärien ja hammashoitajien osallistumisesta suun terveydenhuollon yhteispäivystykseen viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä.
Kuopion kaupunki on vahvistanut takaussitoumuksen Koillis-Savon seudun
Osuuspankille. Kaupunki on takaajana Pieksänkosken Vesiosuuskunnan velkaan.
Pohjois-Savon pelastuslautakunnan palotarkastuspöytäkirja 17.12.2013 koskien
kiinteistöä 297-002-0007-0004-4/001, Maaherrankatu 18.
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican johtokunnan pöytäkirja 11/19.12.2013. Jälj. talous- ja strategiapalvelu.
Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
- hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksesta 9/17.12.2013,
- kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 9/18.12.2013,
- kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 7/18.12.2013 S,
- kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksista 7/13.11.2013 ja 8/12.12.2013,
- kaupunkirakennelautakunnan kokouksesta 17/2013,
- kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksesta 8/19.12.2013,
- Kuopion Energia liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 12/20.12.2013,
- Savonia -kirjallisuuspalkintoraadin kokouksesta 12.12.2013,
- Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouksesta 3/12.12.2013,
- ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksesta 11/5.12.2013.
Esityslistan liitteenä jaetaan lista viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista ajalta
9.12.2013 – 5.1.2014.
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Liitteet

29

Viranhaltijapäätökset ajalta 9.12.2013-5.1.2014

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta
enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (1 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika

PL 228
70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
017 18 2066
kirjaamo@kuopio.fi
talviaikaan 8.00 – 15.30,
kesäaikaan 8.00 – 15.00

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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Liite Ö kuntalain mukainen valitusosoitus / kaupunginhallitus / vesihuoltolain mukainen
päätös (11 - 13 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Valitusoikeus on myös valvontaviranomaisella.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen Kuopion hallinto-oikeus
Postiosoite
Sähköposti
Puhelin
Faksi
Käyntiosoite
Virka-aika
Valitusaika

PL 1744
70101 KUOPIO
kuopio.hao@oikeus.fi
029 56 42500 (vaihde)
029 56 42501
Puijonkatu 29 A, 2. krs
8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjassa on ilmoitettava
−

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

−

muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä
−

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
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Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat
toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusasiakirjan voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

