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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 313–314, 316–319, 322–323, 327 ja 329 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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313 §
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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314 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet
Nelli Berg-Väänänen ja Jukka Pulkkinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Sirpa Karjalainen ja
Jukka Pulkkinen.
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§ 315

Asianro 938/09.06.00/2014

Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan päivittäminen

Johtokeskuksen johtoryhmä 3.9.2014 § 8:
Esitys kansliasihteeri Pauli Kurkirinne:
Varautuminen kuuluu osana kaikkien hallinalojen toimintaan. Varautumisvelvollisuus kunnassa perustuu useisiin lakeihin, erityisesti valmiuslakiin.
Nykyisin varautumisen painopiste on normaaliolojen ja häiriötilanteissa ja
kriisijohtamisessa.
Kuopion kaupungin valmiussuunnittelu koostuu kaupunkikohtaisesta valmiussuunnitelman yleistä osasta, palvelualue- ja liikelaitoskohtaisista valmiussuunnitelmista ja häiriötilanneviestintäohjeesta.
Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on tiivis kuvaus Kuopion kaupungin varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, yhteenveto
yksiköiden valmiussuunnitelmin tavoitteista ja toimenpiteistä, kuvaus kaupungin elintärkeistä toiminnoista, uhkamalleista ja linjaus kriisijohtamisesta
eri tilanteissa
Turvallisuustilanteet ovat normaaliolot, häiriötilanteet ja poikkeusolot. Kaupungin organisaatioiden valmiusasteet ovat perusvalmius, tehostettu valmius
ja täysvalmius. Normaalioloissa rakennettavat järjestelmät ja varautumistoimenpiteet luovat perustan toiminnalle poikkeusoloissa. Normaaliaikaisten
häiriöiden sisällyttämisellä varautumiseen saavutetaan se merkittävä etu, että
järjestelyistä saadaan joustavat ja tilanteiden vakavoituessa portaattomasti
toimivat. Viranomaiset joutuvat kaikissa olosuhteissa vastaamaan niille kuuluvista tehtävistä. Hyvän hallinnon ja valmiuslain periaatteiden mukaan kaupungin toiminta tulee hoitaa mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa olosuhteissa.
Varautuminen on ymmärrettävä riittävän laajasti, ja varautumistehtävät ovat
osa normaaleja työtehtäviä, jotka parantavat kansalaisten turvallisuutta.
Poikkeusolojen yleisenä edellytyksenä on, että viranomaiset tarvitsevat tilanteiden hallitsemiseksi lisävaltuuksia. Normaalioloissa esiintyvät häiriötilanteet hallitaan viranomaisten tavanomaisin toimivaltuuksin ja voimavaroin
(Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010).
Kuopion kaupunginhallitus on edellisen kerran 21.5.2012 päivittänyt valmiussuunnitelman yleinen osan vastaamaan Kuopion kaupungin organisaatiota.
Päivityksen yhteydessä valmiussuunnitelman yleisessä osassa otettiin huomioon mm. pelastuslain muutokset (379/2011), valmiuslain muutokset
(1552/2011) ja valtioneuvoston periaatepäätöksellä 16.12.2010 hyväksytyn
”Yhteiskunnan turvallisuusstrategian” linjaukset.
Kuntalaisten sisäistä turvallisuutta ja toimijoiden välistä yhteistyötä edistetään Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelmalla 2012 - 2015 (päivitetty
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26.2.2014) ja sen toimeenpanolla. Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa v. 2014
Kuntalakiin vuonna 2012 tehtyjen muutosten myötä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on saatettu voimaan laintasoiset säännökset aiempien Suomen kuntaliiton suositusten sijaan. Kuntalain v. 2014 alusta tulleen muutoksen mukaan kaupungin hallintosääntöä on tarkennettu siten, että
siinnä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta
sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Käytännön riskienhallintatyöhön on laadittu v. 2004 Kuopion kaupungin riskienhallinto-opas. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 10.3.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.
Kuopion kaupungin häiriötilanneviestinnän yleisohje on uusittu elokuussa
2013. Kaupungin tietoturvaa hallitaan Istekki Oy:n ja kaupunki- ja palvelualuekohtaisten tietoturvasuunnitelmien avulla.
Valmiussuunnitelman yleisen osan päivityksessä on otettu huomioon uusi vesihuoltolakiluonnos, jonka mukaan uuden vesihuoltolain mukaisen vesihuoltolaitoksen tulisi huolehtia varautumisesta verkostojensa alueella eli kunnan
hyväksymillä toiminta-alueillaan, kun taas kunnan tulee varautua erityistilanteisiin vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolella.
Valmiussuunnitelman yleinen osa on laadittu siten, että varsinainen tekstiosa
on julkinen, julkisuuslain perusteella salattava aineisto on koottu liitteisiin.
Julkisuuden lisäämisen tavoite on pelastusopiston linjauksen mukainen ja
palvelee mm. henkilöstön perehtymistä varautumiseen kunnassa.
Valmiussuunnitelman yleisen osan laadintaa on valvonut johtokeskuksen johtoryhmän nimeämä valmiussuunnittelutyöryhmä. Laatimisessa on saatu ohjeistusta ja apua Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.
Esitys

Esitän, että johtokeskuksen johtoryhmä hyväksyy liitteenä olevan valmiussuunnitelman yleisen osan päivitetyn version ja vie sen kaupunginhallituksen
käsittelyyn.
Valmistelija
Pauli Kurkirinne
Pekka Karpansalo
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 2803
puh. 017 18 5630

Kansliasihteeri Pauli Kurkirinne
Johtokeskuksen johtoryhmä hyväksyy esityksen.

Päätös

Johtoryhmä hyväksyi esityksen.
Kansliasihteeri Pauli Kurkirinne esittelee asiaa kh:n kokouksessa.
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Liitteet

1

938/2012 Valmiussuunnitelman yleinen osa

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan.

Päätös

Kansliasihteeri Pauli Kurkirinne selosti asiaa kokouksessa.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
Kansliasihteeri Pauli Kurkirinne poistui kokouksesta asiakohdan esittelyn jälkeen.
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§ 316

Asianro 5738/03.00/2014

Kuopion kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 tekemään
sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista.
Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys löytyy Intemet-osoitteesta: http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi
kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uudistuksesta perehdytysmateriaaleja. Materiaalit löytyvät Intemet-osoitteesta: www.strn.fi/sote-uudistus.
Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta.
Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo
perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kuntia antamaan lausuntonsa tiistaihin 14.10.2014 klo 16.15 mennessä.
Kuopion kaupungin vastaukset lausuntopyyntöön on sisällytetty liitteenä olevaan kyselylomakkeeseen.
Oheisaineistona jaetaan sote-uudistuksen keskeistä sisältöä käsittelevä kalvosarja sekä palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan laatima taustamuistio
eräistä uudistuksen sisällöistä Kuopion kaupungin näkökulmasta.
Liitteet

1
2

5738/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö
5738/2014 Kuopion kaupungin vastaukset lausuntopyyntöön
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Viiteaineisto

1
2

5738/2014 Sote-uudistuksen yleisesittely
5738/2014 Taustamuistio

Valmistelija
Markku Tervahauta
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 017 18 2791

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että
1. Kuopion kaupunki antaa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön
liitteenä olevat vastaukset. Lausuntoon voidaan tehdä teknisluonteisia
korjauksia kansliatoimenpitein.
2. Kuopion kaupunki ilmoittaa kantanaan, että se katsoo kuuluvansa nykyisen erityisvastuualueen perusteella muodostettavaan sote-alueeseen.

Päätös

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan siten, että kyselylomakkeen 3 luvun kohtaan 19 muutetaan EI:n sijasta KYLLÄ ja että lomakkeen 3 luvun kohtaan 21 lisätään lause: "Pidemmällä aikavälillä tuottajarakenteen tulisi sallia myös esim. julkisomisteiset yhtiöt ja aito monituottajuus
muutoinkin kuin ostopalveluna/alihankintana."
Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan lisäksi siten, että
lomakkeen 4 luvun vastaukset käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa
kokouksessa 15.9.2014.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Liitteet

2

5738/2014 Kuopion kaupungin vastaukset lausuntopyyntöön

Valmistelija
Markku Tervahauta
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 017 18 2791

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.9.2014. Kaupunginhallitus
päätti, että vastauslomakkeen 4 luvun vastaukset käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa 15.9.2014. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että Kuopion kaupunki antaa sosiaali- ja terveysministeriön
lausuntopyyntöön liitteenä, vastauslomakkeen 4 luvussa, olevat vastaukset.
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Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 317

Asianro 68/02.02.02/2014

Palvelualueiden taloustilanne

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 30.6.2014 kaupungin taloustilannetta ja ennustetta loppuvuodelle 2014. Kaupunginhallitus keskusteli taloustilanteesta ja päätti, että kunkin palvelualueen johtajat ja esimiehet velvoitetaan välittömästi etsimään keinot ja toimenpiteet kuukausiseurannassa esiin
tulleiden määrärahaylitysten kattamiseksi ja toteuttamaan toimenpiteet yhdessä henkilöstön kanssa.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että se velvoittaa palvelualuejohtajat yksityiskohtaisesti raportoimaan kaupunginhallitukselle osaltaan
palvelualueen toiminnallista ja taloudellista tilannetta.
Kh. käsitteli asiaa kokouksessaan 1.9.2014.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. keskustelee palvelualueiden taloustilanteesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 318

Asianro 3867/00.03.00/2014

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 ja kaupunginvaltuuston päätöksen
täytäntöönpanot
Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Talous- ja strategiapalvelu
Kuopion kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 16.6.2014 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013. Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 69 §:n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja tarkastuslautakunnan annettava 71 §:n mukaan oma arvionsa valtuuston tilikaudelle
asettamien tavoitteiden toteutumisesta.
Tarkastuslautakunta on arvioinut valtuuston vuoden 2013 talousarviossa asetettujen keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on lisäksi arvioinut kaupungin toiminnan ja
hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa esitettyihin tietoihin, henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikäynteihin
sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja
toimielinten pöytäkirjoihin.
Tarkastuslautakunta lähetti arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle ja
esitti, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2013 arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.
Talous- ja strategiapalvelu on pyytänyt kaupunkiympäristön sekä perusturvan
ja terveydenhuollon palvelualueilta ja konsernipalvelun vastuualueilta vastineet tarkastuslautakunnan esille nostamiin asioihin ja koonnut vastineiden
perusteella toimenpide-ehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle raportoitavaksi.
Liiteaineistona on koottu esitys arviointikertomukseen annetuista lausunnoista.
Liitteet

3

3867/2014 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2013

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

puh. 044 718 2132
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy arviointikertomuksen vastineet ja saattaa ne selvityksenään tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 319

Asianro 4046/02.02.02/2014

Talousarvion tavoitteiden toteumaseuranta tammi-elokuu 2014
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Talous
Kaupungin taloustavoitteiden toteumaseuranta ja ennusten kuluvan vuoden
toteumaksi esitetään elokuun kuukausiraportissa, joka valmistuu 17.9.2014 ja
on kaupunginhallituksessa 22.9.2014. Elokuun kuukausiraportti liitetään
kaupunginvaltuustolle lähetettävään osavuosikatsaukseen.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualuejohtajien katsauksissa olevat viittaukset taloustilanteeseen pohjautuvat
heinäkuun kuukausiraporttiin ja saattavat poiketa elokuun kuukausiraportin
tiedoista.
Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat edenneet
pääosin suunnitellun mukaisesti. Tarkemmat tiedot tavoitteiden toteutumisesta on raportissa kunkin palvelualueen kohdalla. Tasapainoinen talous –
tavoite ei tule toteutumaan, koska heinäkuussa laaditun ennusteen mukaan
ydinkaupungin tilikauden tulos tulee olemaan – 28,7 milj. euroa (budjetoitu –
22,1).
Tasapainotustoimenpiteillä tavoiteltiin 7,2 milj. euron säästöjä, joista palvelualueet ovat raportoineet toteutuneeksi 4,5 milj. euroa. Palvelualueet arvioivat,
että tavoitteesta jää saavuttamatta noin 1,0 milj. euroa.
Liikelaitosten ja taseyksiköiden johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat raportissa.
Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet
ovat pääsääntöisesti toteutumassa. Servican alijäämä on kasvanut kesäheinäkuussa 1,9 milj. eurolla, joten tulos tullee olemaan selkeästi budjetoitua
heikompi. Alijäämää on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 2,8 milj. euroa, kun budjetti oli laadittu 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi.
Seurantaraportista tuotetaan myös sähköinen aineisto, joka siirretään kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen osoitteisiin:
Santra: Toimiva kaupunki/Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta/Talousarvio/Talousarvion seuranta
Internet: www.kuopio.fi/Kaupunkitietoa/Raportit
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Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet

4

4046/2014 Vuoden 2014 toinen osavuosikatsaus

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

Päätösehdotus

puh. +358 017 18 2807

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen
tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kv:lle.

Päätös

Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan siten, että kh.
oikeuttaa korjaamaan ja täydentämään osavuosikatsausta elokuun tiedoilla.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.
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§ 320

Asianro 8629/04.04.02/2013

Who Healthy Cities kauden VI (2014-2018) haku sekä kaupungin edustajan valitseminen
verkostotoimintaa varten
Säde Pirttimäki
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut
Kuopio on ollut WHO:n European Healthy Cities –verkoston jäsen vuodesta
2005 alkaen. Verkosto on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto ja se
on toiminut vuodesta 1988 lähtien. Suomesta verkostoon kuuluu, Kuopion lisäksi, Turku. Suomella on väkiluvun perusteella kiintiö kahdelle kaupungille
ja Kuopion lisäksi aikaisemminkin mukana ollut Turku on hakemassa myös
uudelle kaudelle. Verkosto toimii foorumina, jonka toimintamuotoina
ovat tapaamiset ja kokemustenvaihto, yhteiset toimintapolitiikat, projektit,
hankkeet ja partnerit.
Healthy Cities -verkosto tähtää ihmisten fyysisen, psyykkisen sekä ympäristön
hyvinvoinnin edistämiseen verkostokaupungeissa. WHO edellyttää paikallista
organisoitumista, yhteydenpitoa ja kaupungin sitoutumista.
Verkoston teemat vaihtuvat ohjelmakausittain. Ohjelmakausi kestää aina viisi
vuotta. Kuopiosta on lähetetty WHO:lle alustava kiinnostuksenosoitus myös
Phase VI kauden (2014-2018) verkostojäsenyyttä kohtaan 8.1.2014. Kauden
VI hakuvaihe on parhaillaan menossa.
VI kauden (2014-2018) strategiset päämäärät ovat Euroopan Health 2020 ohjelman http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-2020-aeuropean-policy-framework-and-strategy-for-the-21st-century mukaisesti:
- Terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen
- Edistetään johtamista ja osallisuutta terveyden edistämisessä
VI kauden ydinteemat ovat kaikille WHO Healthy City verkostolle yhteiset
Health 2020 ohjelman mukaisesti seuraavat:
1. Terveys elämänkulun eri vaiheissa ja voimavaraistuminen (varhaiset vuodet, vanhuus, haavoittuvuus, terveyslukutaito)
2. Merkittävimpiin kansanterveyshaasteisiin pureutuminen (liikunta, ravitsemus ja liikalihavuus, alkoholi, tupakka ja henkinen hyvinvointi)
3. Asiakaskeskeisen ja julkisen terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen
4. Yhteisöjen ja ympäristöjen kehittäminen terveyttä edistäviksi ympäristöiksi (yhteisöllisyys, terveellinen kaupunkisuunnittelu, liikenne, ilmastonmuutos, asuminen)
Esitys

Esitän, että
1. kh. nimeää edustajan sekä varaedustajan Healthy Cities –
verkostotoimintaa varten.
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2. Kuopio hakee WHO Healthy City uudelle VI kaudelle (2014-2018)
Viiteaineistona jaetaan
Viiteaineisto

1
2

WHO European Healthy Cities Network. Phase VI (2014-2018) of the
WHO European Healthy Cities Network: goals and reguirements
Kuopion kaupungin alustava kiinnostuksenosoitus WHO European
Healthy Cities verkoston jatkokaudelle
8629/2013 WHO Phase VI Goals and Requirements
8629/2013 WHO HC Kuopio Expr of Intr Phase VI

Valmistelija
Säde Pirttimäki
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 0447182462

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy hyvinvointikoordinaattorin esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Leila Savolaisen ja varaedustajaksi Irja Sokan.
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Asianro 8629/04.04.02/2013

WHO:n Euroopan Healthy Cities-verkoston vuoden 2015 vuosikokouksen järjestäminen
Kuopiossa/ WHO Healthy cities Technical and business meeting, Kuopio, 24.-26.6.2015.

Kuopio on ollut vuodesta 2005 WHO:n Euroopan terveiden kaupunkien
(Healthy Cities) verkoston aktiivinen jäsen. Verkostossa on 100 jäsenkaupunkia, Suomesta Kuopion lisäksi on Turku. Suomen Terve Kunta-verkosto kuuluu Healthy Cities-verkostoon. Terve Kunta-verkoston koordinoijana toimii
Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL).
Verkoston taustalla on Euroopan terveyspoliittisten tavoitteiden 2020 edistäminen kaupunkien toiminnoissa, mm. toimet terveyserojen kaventamiseksi.
Kaupunkiverkoston toimintakausi on 5 vuotta. Kullekin kaudelle kaupungit
hakevat jäsenyyttä erikseen ja valitsevat painopisteensä. Juuri on alkanut VI
kausi 2014-2018. Toiminnan painopisteitä tarkistetaan kausittain.
Verkoston työskentelymuotoina ovat vuosikokoukset, alatyöryhmien työskentely sekä vuosittaiset monentasoiset edistymisen raportoinnit, joista kootaan
laajempia raportteja. Vuosikokouksissa esiteltävät kaupunkien hyvät käytänteet ja muut esitykset (abstracts) kilpailutetaan ennakkoon. Kuopio on onnistunut useina vuosina saamaan useita esityksiä vuosikokouksiin. Jäsenkaupungit kokoontuvat vuosittain pitämään vajaan viikon mittaista vuosikokousta jossakin jäsenkaupungissa ja keskustelevat ajankohtaisista terveyden edistämisen asioista sekä esittelevät hyviä käytänteitään. Kokousisännyyttä haetaan erikseen ja isännyydet kiinnostavat, koska ne tuovat isäntäkaupungille
matkailutuloja sekä kansallista että kansainvälistä näkyvyyttä.
Kuopion Kaupunginhallitus päätti 16.12.2013, että Kuopio hakee WHOverkoston lokakuun 2014 vuosikokousisännyyttä. Aikataulusyistä kokous meni kuitenkin Ateenaan, mutta WHO Healthy Cities-verkoston johtaja Agis
Tsouros tarjosi myöhemmin Kuopiolle mahdollisuutta isännöidä vuoden 2015
kesäkokousta.
WHO:n Healthy Cities –verkoston Technical & Business Meetingin tulo 2015
Kuopioon tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden alueen tutkimuksen, koulutuksen, kärkiosaamisalojen, terveysalan kärkiyritysten sekä matkailu- ym.
palvelujen esille tuomiseen ja markkinointiin sekä Kuopion ja Pohjois-Savon
kansainvälisen näkyvyyden vahvistamiseen. Sen onnistuneeseen läpivientiin
tarvitaan alueen laajan toimijajoukon vahvaa yhteistyötä. Tapahtuman myötä
on mahdollista tuoda terveysosaamistamme vieläkin näkyvämmin esille valtakunnallisesti kuin myös Kuopion ja maakunnan asukkaille järjestämällä
kansalaisia kiinnostavia rinnakkaistapahtumia ja teematilaisuuksia.
WHO organisaatio esitti toiveen, että Kuopion kokouksen markkinointi alkaisi
jo lokakuussa Ateenassa pidettävän vuosikokouksen yhteydessä. Ennakkomarkkinoinnista aiheutuviin kuluihin ei pystytty varautumaan kuluvan vuoden budjetoinnin yhteydessä. Ennakkomarkkinointi koostuu kokouksen verkkosivuista, ennakkomarkkiointimateriaaleista sekä lokakuun kokouksen esittelystandystä. Ylimääräisinä kuluvalle toimintakaudelle tulleet ensi vuoden
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kokouksen markkinointikulut maksetaan vetovoimaisuuden palvelualueen
budjetista.
Kuluvan vuoden WHO-edustajien vierailukustannukset ja vieraanvaraisuus
on maksettu kaupunginjohtajan 11.3.2014 päätöskokouksen mukaan edustusmäärärahoista siten, että on toimittu kaupungin matkustussäännösten
mukaan edullisimpia lento- ja majoitusvaihtoehtoja käyttäen.
Seuraavan vuoden isäntäkaupungille on varattu esittelyosuus vuosikokouksissa. Kuopion vuosikokousta on Ateenaan lähdössä markkinoimaan ja isännyyttä vastaanottamaan kaupunginjohtaja Petteri Paronen, markkinointijohtaja
Kirsi Soininen sekä hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja omien matkustusbudjettiensa puitteissa. Lisäksi kokoukseen osallistuu poliittinen edustaja Leila Savolainen, hyvinvointikoordinaattori Säde Pirttimäki sekä Kuopiosta valitut abstraktien esittelijät. Varsinaisten verkoston yhteyshenkilöiden
kulut maksetaan WHO-verkoston kuluvan vuoden toimintamenoista.
Kokousvalmisteluja varten kaupunginjohtaja on nimennyt työryhmän, jonka
puheenjohtajana toimii markkinointijohtaja Kirsi Soininen. Kokousjärjestelyt
vastuutetaan vuoden 2015 tehtävien osalta joko projektipäällikölle tai projektipäällikön työpanos hankitaan ostopalveluna.
Vuodeksi 2015 ajoittuvat kokousisännyydestä aiheutuvat kustannukset täsmennetään talousarvion 2015 valmistelun yhteydessä. Arvio kokonaiskustannuksista on suuruusluokkaa 250 000 euroa riippuen osallistujamäärästä (arvio 450 henkilöä). Arvio sisältää myös sihteeristön valmisteluvierailut kevään
2015 aikana. Myös ulkoisia rahoitusmahdollisuuksia selvitetään. Kuopio on
lähettänyt kesäkuussa sosiaali- ja terveysministeriölle 50 000 euron avustushakemuksen kokouksen järjestelykustannuksista huomioitavaksi ministeriön
ensi vuoden talousarvion valmistelussa.
Arvio yritysvaikutuksista:

Viiteaineisto

Vuosikokouksen pitäminen Kuopiossa tuo alueelle matkailutuloja. Kokous
kestää kolme päivää ja siihen odotetaan 350-450 kansainvälistä osallistujaa,
jotka käyttävät mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluja. Tämän lisäksi
kokousvieraille pyritään markkinoimaan lomaviipymää alueella kokouksen
jälkeen.
3
4

8629/2013 Agis Tsouroksen päätös Kuopion kokousisännyydestä
8629/2013 Verkoston isäntäkaupungille määrittelemät velvollisuudet
kokousjärjestelyjen hoitamisessa

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

puh. 017 18 2020

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

25/2014

22 (39)
321 §

15.09.2014

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. päättää, että Kuopion kaupunki varautuu WHO:n Euroopan Healthy Cities-verkoston vuoden 2015 vuosikokouksen järjestämiseen ja että asia huomioidaan vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 322

Asianro 6063/10.03.02.04/2014

Kuopion kaupunki ja Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, aiesopimus, Vuorikatu 27
Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen
Konserniohjaus ja tilapalvelut
Kuopion kaupunki omistaa kiinteistön 2-10-1, osoitteessa Vuorikatu 27 Kuopio. Kiinteistöä hallinnoi Kuopion Tilakeskus. Kiinteistökokonaisuuteen kuuluvat v. 1931 rakennettu kiinteistö, jossa toimii tällä hetkellä Kasvun ja oppimisen palvelualueen hallinto, puhelinvaihde sekä toisessa päässä elokuvateatteri Kuvakukko. Samaan kiinteistökokonaisuuteen kuuluu lisäksi 1800-luvun
lopulla valmistunut puurakennus, jossa sijaitsee osa kasvun ja oppimisen palvelualueen hallinnon tiloista.
Kuopion Tilakeskus ja Kuopion Opiskelija-asunnot Oy ovat neuvotelleet mahdollisuudesta muuttaa osa rakennuksesta opiskelija-asunnoksi. Neuvottelujen
pohjalta Kuopion Opiskelija-asunnot Oy on toimittanut Kuopion kaupungille
rakennuksia ja tonttia käsittävän hankesuunnitelman heinäkuussa 2014.
Hankesuunnitelmassa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy esittää kiinnostuksensa toteuttaa kouluviraston käytössä olevaan rakennukseen ensivaiheessa noin
45 opiskelija-asuntoa. Nykyinen asemakaava mahdollistaa asuntojen toteuttamisen tontille. Nykyinen elokuvateatteri ja katutason liike-/toimistotilat jäisivät hankkeessa joko kaupungin omistukseen tai vaihtoehtoisesti kaupungille
pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.
Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on mm. ARA-rahoituksen saaminen,
jolloin ARA:n tulee hyväksyä kohteen kustannukset (mukaan lukien kauppahinta) ja suunnitelmat. ARA:n korkotukilaina-varausta tulee hakea 23.9.2014
mennessä ja rahoituksen hakemista varten tarvitaan hankkeesta aiesopimus.
Kuopion Tilakeskus ja Kuopion kaupunkiympäristö palvelualueen maaomaisuuden hallinta -yksikkö ovat valmistelleet aiesopimuksen rakennusten kaupasta ja maanvuokrauksesta. Aiesopimuksessa on kuvattu niitä Kuopion kaupungin ja Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n toimenpiteitä ja etenemistapoja,
jotka toteutuessaan mahdollistavat hankkeen onnistumisen.
Rakennuksen omistajuuden ja käyttötarkoituksen muutos edellyttää Kuopion
kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueen sekä puhelinvaihteen nykyisten
toimintojen siirtämisen muualle. Tähän liittyen palvelualueet ovat käynnistäneet kaupungin toimintamallin mukaisen tarveselvityksen laadinnan.
Vaikutusten arviointi

Päätös on ympäristövaikutuksiltaan neutraali.

Esitys

Esitän, että Kuopion kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen rakennusten kaupasta ja maanvuokrauksesta laaditun aiesopimus-luonnoksen ja valtuuttaa Tilakeskuksen jatkamaan neuvotteluja osapuolten kesken hankkeen
toteutumiseksi.
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Liitteet

5
6
7

Aiesopimusluonnos rakennusten kaupasta ja maanvuokrauksesta, Vuorikatu 27
Hankesuunnitelma, kouluvirasto, Vuorikatu 27
Arviokirja, kouluvirasto ja Kuvakukko, Vuorikatu 27 (Jaetaan kokoukseen osallistuville)

Valmistelija
Harri Korkalainen
Jouni Tiihonen
Jarkko Meriläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 5211
puh. 044 718 5141
puh. 044 718 5531

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy konserniohjausjohtajan esityksen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus yksimielisesti hylkäsi kaupunginjohtajan
päätösehdotuksen.
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Asianro 3859/00.02.00/2014

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Keskusvaalilautakunta 23.5.2014 § 16:
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kirje:
Kuopion kaupungin varavaltuutettujen määrä on eräiden puolueiden osalta
jäänyt vajaaksi, joidenkin valtuutettujen pyydettyä eroa valtuutetun toimesta.
Vaalilain 93 §:ssä todetaan varavaltuutetuista seuraavaa:
"Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 §:ssä säädetään.
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi,
kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä
määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.
Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien
säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi."
Vaalilain 93 §:ään viitaten pyydän keskusvaalilautakuntaa täydentämään varavaltuutettujen määrää säännösten edellyttämällä tavalla jäljellä olevaksi
vaalikaudeksi.
Varavaltuutettuja puuttuu seuraavista valtuustoryhmistä:
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1 varavaltuutettu
(varavaltuutettu Pirjo Hentelä-Aho siirtynyt valtuutetuksi)
Vasemmistoliitto
2 varavaltuutettua
(varavaltuutettu Atik Ismail siirtynyt valtuutetuksi ja
varavaltuutettu Ritva Asikainen eronnut luottamustehtävistä)
Markku Rossi
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen
Varavaltuutettujen täydentäminen tapahtuu siten, että kustakin puolueesta
uusiksi varavaltuutetuiksi määrätään järjestyksessä ne henkilöt, jotka seuraavat varalle valittuja henkilöitä äänimäärän mukaisessa järjestyksessä keskusvaalilautakunnan 31.10.2012 vahvistamassa vaalituloksessa.
Uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2013–2016 määrätään vahvistettu vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Keinänen Pentti varasijalle 12
Vasemmistoliitto
Asikainen Risto varasijalle 3
Karjalainen Sirpa varasijalle 4

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen. Lautakunta yksimielisesti hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. merkitsee asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen kv:lle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 324

Asianro 277/00.04/2012

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen vertaisseminaari

Kuntaliiton ja Audiopro Oy:n yhteistyönä toteutettiin vuosina 2010–2012
Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen-hanke, johon Kuopion kaupunkia pyydettiin mukaan kehittäjäkumppaniksi. Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan 27.9.2010, että Kuopion kaupunki lähtee mukaan hankkeeseen.
Kuntien poliittisen ja viranhaltijajohtamisen yhä haasteellisemman toimintakentän sekä saadun palautteen pohjalta käynnistettiin USO2-jatkohanke, joka
toteutetaan vuoden 2013 alusta vuoden 2014 loppuun. Kaupunginhallitus
päätti kokouksessaan 28.1.2013, että kaupunki lähtee mukaan USO2jatkohankkeeseen.
USO2-hanke painottuu erityisesti strategisen johtamisen ja strategian toimeenpanon sekä strategisen luottamushenkilötyön ja kaksoisjohtamisen kehittämiseen. Käytännössä hankkeen kautta tuetaan mm. seuraavia kuntajohtamisen osa-alueita: kuntastrategiaprosessit, strategian toimeenpano ja valtuustosopimukset, strategian seuranta ja arviointi, hyvä hallitustyöskentely
sekä konsernirakenteet ja -ohjaus. Keskeisessä roolissa on myös verrokkikaupungeilta saatava benchmarking-tuki omaan johtamiseen, kehittämistyöhön
ja käytettäviin työkaluihin.
USO2-suurten kaupunkien vertaisseminaari järjestetään seuraavan kerran
torstaina 2.10.2014 Helsingissä, Kuntatalolla. Seminaarin teemana on kunnan
uusi rooli ja johtaminen sote-rakenteiden muuttuessa. Ohjelma jaetaan liiteaineistona.
Liitteet

8

277/2012 Vertaisseminaarin ohjelma 2.10.2014

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. nimeää edustajansa seminaariin.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen Leila Savolaisen, Taisto Toppisen ja Harri Auvisen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

25/2014

28 (39)
325 §

15.09.2014

§ 325

Asianro 6073/12.00.00/2014

Vapaan sivistystyön tulevaisuus Kuopiossa

Vapaan sivistystyön rahoitusperustaa uusitaan ja uudet ylläpitämisluvat tulevat hakuun vuotta 2015 koskien. Kuopiossa toimii useita vapaan sivistystyön
oppilaitoksia, joiden tilanne uudistusten myötä muuttuu. Vapaa sivistystyö
antaa merkittävää lisä- ja täydennyskoulutusta ja tukee kansalaisten hyvinvointia tarjoamalla omaehtoisen oppimisen väyliä kehittää ja sivistää itseä.
Lisäksi oppilaitokset tarjoavat työtä korkeasti koulutetuille osaajille.
On etsittävä ratkaisuja siihen, miten turvataan vapaan sivistystyön tulevaisuus Kuopiossa tehostamalla toimintaa ja karsimalla päällekkäisyyksiä. Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas on nimennyt työryhmän selvittämään asiaa.
Viiteaineisto

5

6073/2014 Palvelualuejohtaja Vähäkankaan viranhaltijapäätös 8.9.2014

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

puh. 017 18 2792

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. nimeää edustajansa selvitystyön ohjausryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen ohjausryhmään Pekka
Kantasen, Irja Sokan ja Hetti Rytsyn.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

25/2014

29 (39)
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15.09.2014

§ 326

Asianro 5932/02.05.01.00/2014

Avustushakemus talvisodan päättymispäivän muistokonsertin järjestämiskuluihin

Avustushakemus 27.8.2014
Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ry:
XXI suuri talvisodan päättymisen muistokonsertti Kuopion musiikkikeskuksessa 15.3.2015.
Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ry on järjestänyt yhdessä kuopiolaisten kuorojen kanssa vuodesta 1993 lähtien joka vuosi "talvisodan päättymispäivän
muistokonsertin" Kuopion tuomiokirkossa.
Tuomiokirkkoseurakunta on antanut tilat käyttöön veloituksetta, samoin
kahdeksan kuopiolaista kuoroa on toiminut talkoohengessä. Tilaisuuteen on
ollut vapaaehtoinen 10 euron maksu ohjelmasta. Kertyneet varat on käytetty
sotiemme veteraanien, puolisoiden ja leskien virkistykseen.
Tuomiokirkko on ensi vuonna remontissa ja olemme varanneet muistokonserttiin tilat Kuopion musiikkikeskuksesta 15.3.2015. Konserttisalin päivävuokra on 2600 euroa ja flyygelin vuokra 350 euroa.
Talvisodasta tulee kuluneeksi 75 vuotta ja haluamme myös sen vuoksi jatkaa
muistokonserttiperinnettä tuomiokirkon remontista huolimatta.
Kohteliaimmin pyydämme, että Kuopion kaupunki voisi tukea ensi vuoden
Pohjois-Savon Sotaveteraanipiirin järjestämää muistokonserttia 2.950 eurolla. Tilaisuuteen on 10 euron ohjelman maksu, josta kertyneet varat käytämme
sotiemme veteraanien, puolisoiden ja leskien virkistystoimintaan.
Seuraavina vuosina tulemme järjestämään muistokonsertin jälleen Kuopion
tuomiokirkossa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. päättää, että Kuopion kaupunki varautuu avustamaan tapahtumaa 2950
eurolla ja että asia huomioidaan vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

25/2014

30 (39)
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15.09.2014

§ 327

Asianro 1956/10.02.03/2012

Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakso 12-16-2 / Kiinteimistö Oy Puijon aitta

Kaupunkirakennelautakunta 14.5.2014 § 107:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä:

Kaava-alue

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 12-16-2 asuinkerrostalojen rakentaminen nykyisten liikerakennusten paikalle. Liikerakennukset
ovat vajaalla käytöllä ja käyttöön nähden ylläpitokustannukset ovat suuret.
Rakennettavien asuinkerrostalojen suurin sallittu kerrosluku on viisi ja pysäköinti järjestetään pääosin rakennusten alla kellaripaikoituksessa. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.
Suunnittelualue sijaitsee 1,5 km etäisyydellä Kuopion torilta ja 200 metriä
Puijonlaakson ostoskeskuksesta Puijonlaakson lähiön vanhimmalla osalla.
Aluerajaus on supistunut valmisteluvaiheen jälkeen koskemaan vain liikerakennusten korttelialuetta.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Kiinteimistö Oy Puijon Aitta on hakenut tontin 12-16-2 asemakaavan muutosta siten, että alueelle on mahdollista rakentaa asuinkerrostaloja. Nykyiset liikerakennukset ovat vajaakäytössä ja kiinteistössä tarvittavat mittavat LVIStekniset korjaukset eivät ole taloudellisesti kannattavia.
Kaavatyö on sisältynyt vuosien 2012, 2013 ja 2014 kaavoituskatsauksiin ja
asemakaavoitusohjelmiin. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 4.12.2012.
Kaavoitustilanne

Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Asemakaavassa tontti 12-16-2 on liikerakennusten korttelialuetta.
Puijonlaakson kaupunkikuvaselvityksessä alueen rakennustavaksi esitetään
lamellitaloja.

Nykyinen tilanne

Tontilla on kaksi vuonna 1965 valmistunutta liikerakennusta, joista toinen
toimii hotellina. Suuremmassa rakennuksessa toimii useita yrityksiä, mutta
osa tiloista on tyhjillään, koska palveluille ei ole ollut kysyntää. Kiinteistön ylläpitokustannukset ovat käyttöön nähden suuret. Rakennusten kerrosala on
1 266 k-m2.

Maanomistus

Kiinteimistö Oy Puijon Aitta omistaa asemakaavan muutosta koskevan liikerakennusten korttelialueen tontin 12-16-2.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavan muutoksessa tontti 12-16-2 on kaavoitettu asuinkerrostalojen
korttelialueeksi. Rakennusten sijoittelun ja massoittelun lähtökohtana on
muodostaa samankorkuisten ja rinnakkaisten, pitkänomaisten rakennusmassojen muodostama yhtenäinen kokonaisuus. Rakennusten väliin jäävä piha
avautuu koilliseen ja luoteeseen. Rakennusten kerrosluku on viisi. Pysäköintinormi on 1 ap/asunto. Pysäköinti järjestetään pääosin rakennusten alle kellaripysäköintinä. Kiinteistöllä on lisäksi 26 autopaikkaa viereisellä autopaikkojen korttelialueella.
Asemakaavan muutoksella ei osoiteta tavanomaiseen tapaan rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, vaan rakennusoikeus määritellään suurimman sallitun kerrosluvun, rakennusalan ja rakennuksen suurimman sallitun runkosyvyyden mukaan, jolloin rakennusoikeudeksi muodostuu noin 5 155 k-m2.
Tontin tehokkuudeksi muodostuu silloin e=1.87.
Asemakaavaan sisältyy rakennustapaohje.
Asemakaavan laatimisen yhteydessä on kaava-alueen rakennuksista tehty rakennushistoriallinen selvitys sekä kuntokartoitus.
Käsittelyvaiheet

Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle
tiedoksi 19.10.2012. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 29.10.–12.11.2012. Aineistosta ei jätetty lausuntoja tai
mielipiteitä. Kaavoituksen käynnistämissopimus on laadittu 4.12.2012.
Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 9.10.2013. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 14–28.10.2013. ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 13.11.2013.
Valmisteluaineistosta ei annettu lausuntoja tai mielipiteitä.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.
Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Kaavamuutos parantaa Puijonlaakson elinvoimaisuutta uusien asukkaiden
myötä sekä monipuolistaa ympäristön asuntotarjontaa. Vaikutukset talouteen
ovat positiivisia. Uudet rakennukset noudattavat ympäröivien lamellitalojen
suuntaa ja korkeutta eivätkä häiritse alueen arkkitehtuuria. Kaavamuutos
eheyttää yhdyskuntarakennetta.
Kaavamuutos koskee jo kokonaan rakennettua ympäristöä. Alue sijaitsee Puijonlaakson palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien lähellä sekä on kävely- ja
pyöräilymatkan etäisyydellä Kuopion keskustasta, mikä vähentää autoilun
tarvetta. Ilmastopoliittiset vaikutukset ovat siten positiiviset.
Rakennushistoriallisen selvityksen johtopäätös on että rakennusten purkaminen ja korvaaminen kaupunkirakennetta täydentävällä ja tehostavalla raken-

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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tamisella voidaan tämän selvityksen valossa katsoa perustelluksi. Vastaavasti
rakennusten säilyttämistä ei voida pitää ehdottoman välttämättömänä ja arvioitavissa oleviin korjauskustannuksiin verrattaessa järkevänä.
Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavamuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristöja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi
aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.
Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
14.5.2014. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 23.5.–27.6.2014. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELYkeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueelle.
Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on tarkennettu asemakaavan pysäköintimääräyksiä maankäyttösopimuksen neuvottelujen yhteydessä.
Lausunnot ja muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja, eikä siitä jätetty muistutuksia.
Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueen tontin maankäyttösopimus tarkistetaan vastaamaan asemakaavan muutosta.
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Vaikutusten arviointi

Kaavamuutos parantaa Puijonlaakson elinvoimaisuutta uusien asukkaiden
myötä sekä monipuolistaa ympäristön asuntotarjontaa. Vaikutukset talouteen
ovat positiivisia. Uudet rakennukset noudattavat ympäröivien lamellitalojen
suuntaa ja korkeutta eivätkä häiritse alueen arkkitehtuuria. Kaavamuutos
eheyttää yhdyskuntarakennetta.
Kaavamuutos koskee jo kokonaan rakennettua ympäristöä. Alue sijaitsee Puijonlaakson palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien lähellä sekä on kävely- ja
pyöräilymatkan etäisyydellä Kuopion keskustasta, mikä vähentää autoilun
tarvetta. Ilmastopoliittiset vaikutukset ovat siten positiiviset.
Rakennushistoriallisen selvityksen johtopäätös on että rakennusten purkaminen ja korvaaminen kaupunkirakennetta täydentävällä ja tehostavalla rakentamisella voidaan tämän selvityksen valossa katsoa perustelluksi. Vastaavasti
rakennusten säilyttämistä ei voida pitää ehdottoman välttämättömänä ja arvioitavissa oleviin korjauskustannuksiin verrattaessa järkevänä.

Esitys

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
hyväksyy kaavaehdotuksen.
Kaava-alueeseen liittyen tehdään sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

Viiteaineisto

6
7
8

1956/2012 kaavaselostus
1956/2012 kaavaselostuksen liitteet
1956/2012 kaavakartta

Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyttäväksi.
Asia viedään kv:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun asiaan liittyvä maankäyttösopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

25/2014

34 (39)
328 §

15.09.2014

§ 328

Asianro 6037/10.00.01.04/2014

Tonttia 297-12-16-2 koskeva maankäyttösopimus
Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut
Kiinteimistö Oy Puijo-Aitta omistaa tontin 297-12-16-2. Tontti sijaitsee Puijonlaaksossa osoitteessa Hiihtäjäntie 11. Tontilla sijaitsee yhtiön omistamat
liikerakennukset. Tontin sijainti on esitetty oheisessa kartassa.
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Kaupunki on laatinut tonttia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, joka
on ollut julkisesti nähtävillä 26.5. – 27.6.2014.
Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Tontilla on rakennusoikeutta 1400 k-m2.
Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalue osoitettaisiin liikerakennusten korttelialueesta (KL) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).
Asemakaavan muutoksessa muodostettavalle tontille ei ole merkitty rakennusoikeuksia vaan rakennusoikeus muodostuu kerrosluvun (V), rakennusalan
ja suurinta sallittua runkosyvyyttä (13 m) rajoittavan kaavamääräyksen mukaan. Rakennusoikeudeksi muodostuu siten noin 5155 k-m2 .
Kaavoitettavan alueen rakennusoikeus kasvaisi näin ollen voimassa olevan
asemakaavan mukaisesta 1400 k-m2 :stä asemakaavaehdotuksen mukaiseen
noin 5155 k-m2 :iin.
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Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta rakennusoikeuden
lisäyksestä ja käyttötarkoituksen muutoksesta maankäyttö- ja rakennuslain 91
a §:ssä tarkoitettua merkittävää hyötyä. Maanomistaja on siten maankäyttöja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 § 65
hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää
hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.
Kiinteimistö Oy Puijo-Aitan kanssa on neuvoteltu tonttia 297-12-16-2 koskeva
maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 165 000 euroa.
Vaikutusten arviointi

Vaikutukset on arvioitu asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että Kiinteimistö Oy Puijo-Aitan kanssa tehdään tonttia 297-12-16-2 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen
mukainen maankäyttösopimus.
Sopimusluonnokseen saadaan tehdä teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös
pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Esityslistan liitteenä jaetaan maankäyttösopimusluonnos.

Liitteet

9

6037/2014 Maankäyttösopimus

Valmistelija
Jukka Tapani Räsänen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 5537

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
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§ 329

Asianro 1/00.02.01/2014

Kh:n tiedonantoja

Kh:lle saapuneet kirjeet:
3719/2012

Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös Linja-Karjala Oy:n valitukseen täytäntöönpanon kieltämisestä koskien kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätöstä 5.6.2014 § 43. Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltoa koskevan hakemuksen ja antaa päätöksen valituksen osalta myöhemmin.

2996/2014

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätös Sunrise Resources Plc:n
valtahakemuksen peruutukseen koskien valtausalueita Ala-Vehkalahti 1 ja
Kotkatvesi 1. Kaivosviranomainen on keskeyttänyt asian käsittelyn ja poistanut valtaushakemuksen kaivosrekisteristä. Jälj. yleiskaavajohtaja Romppanen.

6074/2014

Rautaniemen ja sen lähiympäristössä asuvien vanhempien ja lapsien vetoomus koskien Rautokannantien leikkipuiston rakentamista. Jälj. hyvinvoinnin
edistämisen palvelualue.
Tilatyöryhmän kokouksen 5.9.2014 muistio.
Jäljennös paikallisneuvottelupöytäkirjasta 11.8.2014: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen henkilökohtaisten lisien maksuvajeen maksatusajankohta.
Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
- Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta
5/3.9.2014,
- Kuopion Energia Liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 8/8.9.2014.
Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.-7.9.2014:

Asian nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§/
vuosi
28 § /
2014

Päätöspvm

5885/2014

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Muut asiat

6003/2014

kaupunginjohtaja - KON Kaupunginjohtaja

5687/2014

Otsikko

1.9.2014

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus /
Sotaorpotunnusten jakojuhla 8.10.2014

Muut asiat

4§/
2014

5.9.2014

Jäsenehdokkaat sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen johtoryhmään

konserniohjausjohtaja - KON
Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

17 § /
2014

3.9.2014

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
tarkistaminen, kiinteistöpalveluasiantuntija

5687/2014

konserniohjausjohtaja - KON
Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

16 § /
2014

3.9.2014

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
tarkistaminen, talotekniikka-asiantuntija

5687/2014

konserniohjausjohtaja - KON
Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

15 § /
2014

3.9.2014

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
tarkistaminen, talotekniikka-asiantuntija

5687/2014

konserniohjausjohtaja - KON
Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

14 § /
2014

3.9.2014

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
tarkistaminen, työmaavalvoja
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5687/2014

konserniohjausjohtaja - KON
Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

13 § /
2014

3.9.2014

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
tarkistaminen, rakennuttajainsinööri

5687/2014

konserniohjausjohtaja - KON
Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

12 § /
2014

3.9.2014

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
tarkistaminen, rakennuttaja-valvoja

5687/2014

konserniohjausjohtaja - KON
Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

11 § /
2014

3.9.2014

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
tarkistaminen, talotekniikka-asiantuntija

5687/2014

konserniohjausjohtaja - KON
Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

10 § /
2014

3.9.2014

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
tarkistaminen, talotekniikka-asiantuntija

5687/2014

konserniohjausjohtaja - KON
Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

9§/
2014

3.9.2014

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
tarkistaminen, hankesuunnitteluarkkitehti

5955/2014

tietohallintojohtaja - KON Tietohallintojohtaja

Hankinta- ym.
sopimukset

5§/
2014

1.9.2014

Palautusautomaattien hankinta

Esityslistan viiteaineistona jaetaan kaupunginjohtajan johtoryhmän täyttölupapäätökset 9.9.2014.
Viiteaineisto

9

1/2014 Täyttölupapäätökset 9.9.2014

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

Merkittiin, että jäsen Nelli Berg-Väänänen poistui kokouksesta esteellisenä
asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (315, 320-321, 324326, 328 §)
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.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

25/2014

39 (39)

15.09.2014

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

