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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 174–180, 184 ja 187–189 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 181–183 ja 185–186, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
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174 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

14/2015

7 (49)
175 §

01.06.2015

175 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Leila Savolainen ja
Jukka Pulkkinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Leila Savolainen ja
Jukka Pulkkinen.
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§ 176

Asianro 2366/02.02.02/2015

Huhtikuun 2015 kuukausiseuranta, ennuste loppuvuodelle 2015 ja talousarvion tavoitteiden seuranta tammi-huhtikuulta 2015
Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja strategiapalvelu
Yleistä
Seurantaraportti sisältää ydinkaupungin vuoden 2015 tammi-huhtikuun toteuman ja ennusteen koko tilikauden tulokseksi sekä yhteenvedon ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten ennusteista kuluvan vuoden toteumaksi. Ennuste perustuu palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten
itse laatimiin ennusteisiin. Lisäksi seurantaraportti sisältää palvelualuejohtajien sekä liikelaitosten, taseyksiköiden sekä keskeisimpien konserniyhteisöjen
katsaukset toimintaan, talouteen ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.
Kuukausiraportti huhtikuu 2015 sekä ennuste koko vuoden tulokseksi
Palvelualueet ennustavat vuoden 2015 toimintatuottojen yhteismääräksi
146,2 milj. euroa, mikä tarkoittaa 0,6 milj. euron alitusta talousarvioon nähden. Toimintatuottojen ennuste on pienentynyt maaliskuun ennusteeseen
nähden 0,7 milj. euroa.
Toimintakulujen kokonaismääräksi ennustetaan 769,7 milj. euroa, mikä tarkoittaa 5,1 milj. euron kasvua talousarvion mukaisiin toimintakuluihin. Maaliskuun lopun tilanteesta toimintakulujen ennuste on heikentynyt 3,1 milj. euroa. Talousarvioon nähden suurimmat poikkeamat toimintakuluissa on perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Ylitysennuste aikuissosiaalityön palveluissa on 2,6 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon kuluissa 2,8 milj.
euroa. Palvelualuekohtaiset tiedot kulueristä, joihin ylitykset kohdistuvat,
ovat palvelualueiden laatimissa teksteissä kunkin palvelualueen käyttötalousosan yhteydessä.
Toimintakate on edellä mainituista syistä johtuen toteutumassa noin 5,7 milj.
euroa talousarviota heikompana. Maaliskuun lopun tilanteesta toimintakateennuste on heikentynyt 3,8 milj. euroa.
Verotulojen kertymä on ollut neljän ensimmäisen kuukauden aikana 4,4 %:n
kasvussa vuoteen 2014 verrattuna. Kuntaliiton tuoreimman kuntakohtaisen
ennusteen mukaan Kuopion verotulojen kokonaismäärä olisi vuonna 2015 yhteensä 424,7 milj. euroa. Tämä olisi 0,5 milj. euroa talousarviota suurempi
kertymä. Verotuloja ennustetaan tässä vaiheessa kertyvän vuonna 2015 talousarvion mukaisesti. Arviota tarkistetaan tarvittaessa myöhemmin. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 2,2 milj. euroa budjetoitua suurempana.
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Korko- ja muiden rahoituskulujen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota pienempinä johtuen markkinakorkojen pysymisestä matalalla tasolla.
Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu -25,6 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 3 milj. euroa talousarviota heikompi tulos. Alijäämä on kasvanut 3,4 milj. euroa maaliskuun ennusteesta.
Taseyksiköt ja liikelaitokset arvioivat tilikauden tuloksensa toteutuvan
0,3 milj. euroa talousarviota parempina. Siten koko kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan -24,9 milj. euroa, mikä on 2,7 milj.
euroa talousarvion mukaista tilikauden alijäämää heikompi tulos.
Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy pitkävaikutteisia tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteitä, joiden lisävaikutukseksi on arvioitu yhteensä 7,3 milj. euroa.
Kaupunginhallituksen hyväksymän vuosien 2015–2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeen mukaan toiminta tulee
toteuttaa siten, että talousarvioon ei tarvita valtuustoon nähden sitovien määrärahojen lisäyksiä tai tuloarvioiden vähennyksiä. Mikäli talousarvioseurannan yhteydessä ilmenee määrärahavajetta tai tuloarvioiden ennakoidaan alittuvan, tulee palvelualueiden välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen oikaisemiseksi ja muuttaa toimintaansa ja käyttösuunnitelmaansa siten, että se
pysyy valtuuston päättämässä talousarviossa. Käytännössä palvelualueen johtajien ja esimiesten tehtävänä on etsiä keinot ja toimenpiteet esiin tulevien
määrärahavajeiden kattamiseksi ja toteuttaa toimenpiteet yhdessä henkilöstön kanssa.
Vuoden 2014 tilinpäätös toteutui merkittävästi budjetoitua parempana. Odotettua parempi vuoden 2014 tilinpäätös ei ole vaikuttanut palvelualueiden tilinpäätösennusteisiin. Kaupunginhallitus päätti 18.5.2015, että palvelualueet
ja vastaavat lautakunnat valmistelevat 30.6.2015 mennessä aikataulutetut ja
seurattavissa olevat suunnitelmat, joilla ydinkaupunkitasoinen toimintakate
saadaan 7,1 miljoonaa euroa paremmaksi kuin talousarviossa 2015.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammi-huhtikuussa
2015
Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan asetettujen tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä ja toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellun
mukaisesti. Kuukausiraportista ilmenevien talousarviomäärärahojen ylityspaineiden ohella epävarmuutta kohdistuu etenkin tuottavuustoimenpiteiden
toteutumiseen kasvun ja oppimisen sekä perusturvan palvelualueilla. Tarkemmat tiedot tavoitteiden toteutumisesta ilmenevät seurantaraportista.
Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat seurantaraportissa.
Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet
ovat pääsääntöisesti toteutumassa. Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n tulosennusteet ovat talousarviota heikompia. Niiralan Kulma
Oy:llä ja Kiinteistö-Kys Oy:llä haasteena on vuokra-asuntojen käyttöasteiden
pitäminen tavoitteiden mukaisina. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:llä on ol-
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lut alkuvuoden aikana haasteita sekä hanketoiminnan haasteet että koulutuksen ja muun palvelumyynnin saralla.
Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet

1

2366/2015 Seurantaraportti alkuvuosi 2015

Valmistelija
Toni Vainikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Palvelualuejohtajat esittelevät kokouksessa palvelualueidensa toiminallista
ja taloudellista tilannetta.
Päätösehdotus

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

Päätös

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen ja vs. henkilöstöjohtaja Merja
Vihanto saapuivat kokoukseen asian käsittelyn ajaksi.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
päätösehdotuksen.
Vainikainen ja Vihanto poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

14/2015

11 (49)
177 §

01.06.2015

§ 177

Asianro 1975/00.01/2012

Kuopion Matkailupalvelu Oy:n purkaminen selvitystilannemenettelyssä
Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja strategiapalvelu
Kuopion Matkailupalvelu Oy on Kuopion kaupungin 100 % omistama yhtiö,
jonka liiketoiminta on päättynyt omistajaohjausjaoston 10.6.2013 tekemän
päätöksen mukaisesti. Yhtiön tilikauden 2014 tulos oli 153 tuhatta euroa tappiollinen ja taseen loppusumma 1,52 miljoonaa euroa. Omien pääomien määrä oli 1,17 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman määrästä 344 tuhatta euroa on
velkaa kaupungille, joka on käytännössä yhtiön ainoa velkoja.
Kuopion Matkailupalvelu Oy:n varat koostuvat lähinnä Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n 100 %:sti omistetusta osakekannasta. Osakkeiden tasearvo
31.12.2014 tilinpäätöksessä oli 1,28 miljoonaa euroa. Matkailukeskus Rauhalahti Oy harjoittaa mökkien vuokrausta ja leirintäalueliiketoimintaa Rauhalahdessa. Sen taseen loppusumma vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan oli
1,51 miljoonaa euroa, omat pääomat 1,33 M€, liikevaihto 0,78 miljoonaa euroa ja tulos tappiollinen 23 tuhatta euroa. Kuopion Matkailupalvelu Oy:n
omaisuus koostuu muutoin rahavaroista, Osuuskunta KPY:n osuustodistuksista sekä tasearvoltaan 143 tuhannen euron irtaimesta omaisuudesta käsittäen rakennuksia ja rakennelmia Rauhalahden leirintäalueen yhteydessä.
Koska Kuopion Matkailupalvelu Oy:n toiminta on päättynyt ja koska yhtiö
toimii puhtaasti määrätyn omaisuuden hallinnointiyhtiönä aiheuttaen vain
hallinnollisia kuluja, on yhtiö tarkoituksenmukaista purkaa. Yhtiön purkaminen edellyttää yhtiön asettamista selvitystilaan, jossa sen varat ja velat selvitetään, sovitaan menettelytavoista yhtiön muita sitoumuksia koskien, velat
maksetaan ja laaditaan tilinpäätös sekä selvitystilahallinnon lopputilitys ennen yhtiön lopullista purkamista. Velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jäävä
omaisuus luovutetaan yhtiön omistajille näiden osakkeita vastaavana jakoosana. Käytännössä Kuopion Matkailupalvelu Oy:n tapauksessa kaikki varat
voidaan siirtää kaupungin omistukseen, ellei niitä saada realisoitua käypään
markkinahintaan selvitystilamenettelyn aikana.
Selvitystilamenettelyssä purkautuvat yhtiön omaisuuden arvonmuutokset
realisoituvat ja verotuksessa kaikki omaisuus arvostetaan käypään arvoon.
Purkamisen taloudelliset seuraamukset yhtiölle ja kaupungille riippuvat
omaisuuden arvonmäärityksistä. Keskeisin tekijä tässä on Matkailukeskus
Rauhalahti Oy:n osakkeiden arvostus, joille haetaan selvitystilamenettelyssä
riippumattoman asiantuntijan arvonmääritys. Mikäli osakkeiden arvo ylittää
niiden tasearvon, muodostuu yhtiölle verotettavaa luovutusvoittoa ja päinvastaisessa tilanteessa taasen luovutustappiota. Kaupunki ei ole omalla alueella
harjoittamastaan toiminnasta tuloverovelvollinen, joten mahdollisesta purkuvoitosta ei mene tuloveroa. Sen sijaan kaupungin omistukseen siirtyvistä
osakkeista joudutaan maksamaan 2 %:n varainsiirtovero. Tasearvolla laskettuna varainsiirtoveron määrä olisi noin 26 tuhatta euroa.
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Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 5 §:n kohdan 25. mukaan tytäryhtiön osakkeiden myymisestä ja ostamisesta päättää kaupunginvaltuusto.
Yhtiön purkaminen selvitystilanmenettelyn kautta on rinnastettavissa yhtiön
osakkeiden myymiseen, joten päätösvaltainen toimielin asiassa on kaupunginvaltuusto.
Selvitystilaan asettaminen tapahtuu muodollisesti Kuopion Matkailupalvelu
Oy:n yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus kutsua koolle päättämään asiasta tämän esityksen mukaisen päätöksen
saatua lainvoiman.
Vaikutusten arviointi

Esityksen arvioidaan olevan ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että
1.
2.

3.

Kuopion Matkailupalvelu Oy puretaan asettamalla yhtiö selvitystilaan
kaupunki ottaa omistukseensa Kuopion Matkailupalvelu Oy:n
omaisuuden mahdollisine niitä koskevine sitoumuksineen kaupungin velkojen maksun ja osakeomistuksen vastikkeena, ellei
omaisuutta saada realisoitua käyvän markkinahinnan mukaiseen
hintaan selvitystilamenettelyn aikana
Matkailukeskus Rauhalahti Oy:stä tulee edellisen kohdan mukaisesti kaupungin tytäryhtiö purkamisen seurauksena.

Valmistelija
Toni Vainikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että
1. Kuopion Matkailupalvelu Oy puretaan asettamalla yhtiö selvitystilaan,
2. kaupunki ottaa omistukseensa Kuopion Matkailupalvelu Oy:n
omaisuuden mahdollisine niitä koskevine sitoumuksineen kaupungin velkojen maksun ja osakeomistuksen vastikkeena, ellei omaisuutta saada realisoitua käyvän markkinahinnan mukaiseen hintaan selvitystilamenettelyn
aikana ja
3. Matkailukeskus Rauhalahti Oy:stä tulee edellisen kohdan mukaisesti kaupungin tytäryhtiö purkamisen seurauksena.

Päätös

Merkittiin, että markkinointijohtaja Kirsi Soininen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Kaupunkirakennelautakunta

75 §

§ 178

29.4.2015
Asianro 2832/00.01.02/2015

Muutosehdotus palvelualueiden johtosääntöön / kaupunkiympäristön palvelualue / 4 §
kaupunkiympäristön palvelualue, tehtävät ja toimivalta
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 29.4.2015 75 §
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut
Hulevesiä koskevat säännökset
Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tullut uusia hulevesiasioita
koskevia säännöksiä, jotka vaikuttavat kunnan tehtäviin ja toimivaltaan. Lain
muutoksella voidaan muun muassa entistä paremmin taata hulevesien kokonaisvaltainen hallinta. Kiinteistöjen omistajilla on nyt entistä enemmän vastuuta omien hulevesiensä johtamisesta ja käsittelystä.
Kunnan tulee muun muassa määrätä monijäseninen toimielin, joka valvoo
maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun hulevesiä koskevia erityisiä säännöksiä. Toimielin valvoo MRL:n 13 a luvun säännösten toteutumista (103 d §) ja
−

vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla ja huolehtii, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään (MRL 103 i §)

−

hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman (MRL 103 l §)

−

huolehtii hulevesijärjestelmien toteuttamisesta maankäytön tarpeita vastaavasti (MRL 103 m §)

−

perii vuosittain maksun hulevesien hallinnasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. (MRL 103 n §)

−

toimittaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle maksun maksamista varten
laskun (MRL 103 o §)

Kunnan tulee myös määrätä viranomainen, joka:
−

osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän
yhteensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä (MRL 103 g §)

Asian valmistelun yhteydessä on neuvoteltu siitä, miten tehtäviä jaetaan kaupunkirakennelautakunnan, Kuopion Vesi Liikelaitoksen sekä ympäristö- ja
rakennuslautakunnan kesken. Neuvottelussa on päädytty siihen, että kaupunkirakennelautakunta vastaisi MRL:n pykälien 103 g, 103 i, 103 l, 103 m, 103 n
ja 103 o mukaisista tehtävistä.
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Esityslistan liitteenä jaetaan muutosehdotus sekä viiteaineistona voimassa
oleva johtosääntö ja MRL:n 13 a luku.
Esitys

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
palvelualueiden johtosäännön 2. luvun 4 §:n muuttamista liitteenä olevan
muutosehdotuksen mukaiseksi.
Valmistelija
Tanja Leppänen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 718 5122

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 6.

Liitteet

2
3

2832/2015 Muutosehdotus palvelualueiden johtosääntöön
2832/2015 Maankäyttö- ja rakennuslaki 13 a luku

Viiteaineisto

1

2832/2015 Voimassa oleva johtosääntö

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle palvelualueiden johtosäännön 2. luvun 4 §:n muuttamista
liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiseksi. Johtosääntömuutos astuu
voimaan 1.7.2015 lukien.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Ympäristö- ja rakennuslautakunta

53 §

§ 179

7.5.2015
Asianro 2569/00.01.02/2015

Muutosehdotus palvelualueiden johtosääntöön/kaupunkiympäristön palvelualue/ 7 § ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimiala, tehtävät ja toimivalta
Päätöshistoria
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 9.4.2015 § 44
Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Alueellinen ympäristönsuojelu
Hulevesiä koskevat säännökset
Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tullut uusia hulevesiasioita
koskevia säännöksiä, jotka vaikuttavat kunnan tehtäviin ja toimivaltaan. Lain
muutoksella voidaan muun muassa entistä paremmin taata hulevesien kokonaisvaltainen hallinta. Kiinteistöjen omistajilla on nyt entistä enemmän vastuuta omien hulevesiensä johtamisesta ja käsittelystä.
Kunnan tulee muun muassa määrätä monijäseninen toimielin, joka valvoo
maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun hulevesiä koskevia erityisiä säännöksiä. Toimielin valvoo MRL:n 13 a luvun säännösten toteutumista (103 d §) ja
voi:
−

antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien
hallinnasta antamalla esimerkiksi hulevesimääräykset (MRL 103 j §)

−

antaa kiinteistönomistajalle tai haltijalle määräyksiä hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi (MRL 103 k §)

−

määrätä hallintopakon käytöstä (182 §) ja tehdä tarkastuksia (183 §)

Kunnan tulee myös määrätä viranomainen, joka:
−

myöntää vapautuksen kiinteistön velvollisuudesta johtaa hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään (MRL 103 f §)

−

osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän
yhteensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä (MRL 103 g §)

Lisäksi kunta muun muassa vastaa hulevesien hallinnasta asema-kaavaalueilla ja hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman.
Asian valmistelun yhteydessä on neuvoteltu siitä, miten tehtäviä jaetaan kaupunkirakennelautakunnan, Kuopion Vesi Liikelaitoksen sekä ympäristö- ja
rakennuslautakunnan kesken. Neuvottelussa on päädytty siihen, että ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaisi MRL:n pykälien 103 d, 103 f, 103 j ja 103
k mukaisista tehtävistä sekä niitä koskevasta hallintopakosta ja tarkastuksista.
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Suonenjoen kaupungin edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa on sovittu,
että tehtäväjako olisi Suonenjoella sama kuin Kuopiossa.
MRL:n muutokset 117 a – 117 g (rakennuksen olennaisia teknisiä koskeva sääntely)
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 § on kumottu ja siihen sisältyneet
säännökset on siirretty maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tämä aiheuttaa muutostarpeen johtosäännössä.
Kemikaalilaki

Kunnan ympäristöterveysviranomaiselle kuuluneet kemikaalilain mukaiset
viranomaistehtävät on siirretty Tuote- ja turvallisuusvirastolle (TUKES). Ko.
kohta on syytä poistaa johtosäännöstä.
Esityslistan liitteenä jaetaan muutosehdotus sekä viiteaineistona voimassaoleva johtosääntö muutoksineen (muutokset kursiivilla) ja MRL:n 13 a luku.

Esitys

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
palvelualueiden johtosäännön 2. luvun 7 §: n muuttamista liitteenä olevan
muutosehdotuksen mukaiseksi.
Valmistelija
Lea Pöyhönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 017 18 2141

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

Päätös

Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7.5.2015 53 §
Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut
Ympäristö- ja rakennuslautakunta on käsitellyt johtosääntömuutoksia
9.4. § 44. Tämän jälkeen on käynyt ilmi, että 1.1.2015 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain muutoksen (§ 202) mukaan ympäristönsuojelumääräysten
antaja on kunta eikä kunnanvaltuusto. Muutoksella on haluttu mahdollistaa
asian delegoiminen kuntalain mukaisesti.
Ympäristönsuojelumääräyksiä joudutaan tarkistamaan aina kuntaliitosten yhteydessä. Korjaustarvetta aiheuttavat myös lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Päätösvallan siirtäminen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle olisi
tarkoituksenmukaista ja lisäisi joustavuutta asian käsittelyssä.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

14/2015

17 (49)
179 §

01.06.2015

Esitys

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
palvelualueiden johtosäännön 2. luvun 7 §:n muuttamista liitteenä olevan
muutosehdotuksen mukaiseksi.
Valmistelija
Lea Pöyhönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 017 18 2141

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

Päätös

Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

Liitteet

4
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

2569/2015 Maakäyttö- ja rakennuslaki, 13 a luku
2569/2015 Johtosääntövertailu

Kh. esittää kv:lle palvelualueiden johtosäännön 2. luvun 7 §:n muuttamista
liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiseksi. Johtosääntömuutos astuu
voimaan 1.7.2015 lukien.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

§ 28

21.5.2015

§ 180

Asianro 3567/00.01.01/2015

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen johtosääntö

Päätöshistoria
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 21.5.2015 § 28
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Reija Huttunen 11.5.2015:
Muutosehdotukset Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen johtosääntöön
esitetään liitteen mukaisesti. Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen johtosääntö on päivitetty vastaamaan paremmin kaupungin muita johtosääntöjä.
Lisäksi johtosäännössä poistuu lautakunnan tehtävistä nuohoussopimusten
tekeminen.
Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen johtosäännön muuttamista liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiseksi. Muutokset astuvat voimaan 1.7.2015 lukien.
Valmistelija
Reija Huttunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 8111

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen johtosäännön muuttamista liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiseksi. Muutokset astuvat voimaan 1.7.2015 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

6

3567/2015 P-S alueellisen pelastustoimen johtosääntövertailu

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen johtosäännön
muuttamista liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiseksi. Johtosääntömuutos astuu voimaan 1.7.2015 lukien.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 181

Asianro 277/00.04/2012

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkoston teemaseminaari

Kuopion kaupunki on ollut mukana Kuntaliiton organisoimassa uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen hankkeessa vuosina 2010–2014. Kuopion
kaupunki on mukana hankkeessa myös vuosina 2015–2016.
Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (2015–2016) verkoston teemaseminaari II järjestetään tiistaina 9.6.2015 klo 9.00–15.00 Vantaalla Tiedekeskus Heurekassa. Seminaarin aiheena on: hallitusohjelma, valtion kuntapolitiikka ja kunnan rooli.
Seminaarin ohjelma jaetaan liiteaineistona.
Liitteet

7

277/2012 USO Teemaseminaarin ohjelma

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. nimeää edustajansa tilaisuuteen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi edustajakseen tilaisuuteen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Leila Savolaisen ja jäsen Taisto Toppisen.
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§ 182

Asianro 4156/01.01.03/2015

Palvelualuejohtajien vuosilomat 2015

Palvelualuejohtajat ovat pyytäneet saada pitää vuoden 2015 vuosilomaansa
seuraavasti:
Pirhonen Jarmo
Tervahauta Markku
Vähäkangas Pekka
Päätösehdotus

13.7.–9.8.
29.6.–12.7., 27.7.–16.8.
29.6.–26.7.

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. suostuu palvelualuejohtajien pyyntöön.

Päätös

Merkittiin, että palvelualuejohtajat Markku Tervahauta, Jarmo Pirhonen ja
Pekka Vähäkangas poistuivat kokouksesta esteellisinä (asianosaisjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 183

Asianro 4187/07.01.02/2015

Omahoidon sähköisten palveluiden valtakunnalliseen kehittämisyhteisöön osallistuminen
ja näiden palveluiden hankinta osaksi Kuopion sähköisten palveluiden kokonaisuutta

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut – hanke (ODA–hanke) on yhdeksän
kuntatoimijan (Eksote, Espoo, Hämeenlinna, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio,
Helsinki ja Joensuu) yhteistyöhanke, joka koostuu Espoon kaupungin hallinnoimasta koordinaatiohankkeesta sekä yhdeksästä kuntakohtaisesta osahankkeesta. Hankkeen toteutusta on valmisteltu kesäkuusta 2014 lähtien.
Hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää digitaalinen eri päätelaitteilla
toimiva palvelukokonaisuus (ODA–palvelukokonaisuus), joka sisältää sähköisen hyvinvointitarkastuksen ja valmennuksen, älykkäät oirearviot ja palvelutarpeenarviot / hyvinvoinnin arviot sekä sähköisen hyvinvointisuunnitelman.
Toiminnallisen muutos aikaansaadaan teknologisen innovaation tukemana.
Eri osahankkeissa kehitetään ja pilotoidaan osia kokonaisuudesta, jotka koordinaatiohankkeen avulla yhdistetään kokonaisuudeksi. Kaikki osapuolet saavat hankkeen päättyessä käyttöönsä koko palvelukokonaisuuden. Teknisen
järjestelmän kehittäminen ja yhteiset ostopalvelut sen kehittämiseksi on keskitetty koordinaatiohankkeeseen.
Kehittämiskohderyhmänä ovat kuntalaiset ja hyvinvointipalveluja käyttävät
asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnista, tai joilla on yksittäinen terveyteen tai hyvinvointiin liittyvä ongelma tai jokin pitkäaikaissairaus tai pitkäaikaisen seurannan / palvelun tarve.
Palvelukokonaisuus integroidaan asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä
muihin sähköisiin palveluihin (esim. ajanvaraus, turvallinen viestinvälitys ja
laboratoriotulosten katselu). Palvelukokonaisuus mahdollistaa myös asiakkaan itse keräämien ja kirjaamien tietojen hyödyntämisen terveystaltion avulla. Järjestelmä on älykäs, eli se ohjaa asiakasta eri lähteistä saatuja tietoja yhdistämällä. Erillisten osien sijaan palvelut on integroitu kokonaisuudeksi.
Kuntalaisen / asiakkaan näkökulmasta palvelukokonaisuus muodostaa sujuvia, pitkälle automatisoituja itse- ja omahoidon palveluketjuja ja ohjaa käyttäjää oikea-aikaisesti tarkoituksen mukaisen palvelun / toiminnon piiriin.
Hankkeessa turvataan palvelukokonaisuuden ylläpito.
Kuopion osahanke muodostuu kahdesta projektista, jotka ovat ePalvelu–
projekti (ePa-projekti) ja Asiakaskortti –konseptia koskeva projekti (AKO–
projekti), joissa syntyneitä käytänteitä ja tuotoksia voidaan hyödyntää ristiin.
Projektit tekevät myös tiivistä yhteistyötä. Yhteistyöllä varmistetaan tuotosten
mahdollisimman yhtenäinen rakenne ja tiedonvälityskonseptit riippumatta
siitä, mihin asiakassegmentteihin ne liittyvät.
Sekä AKO -projektin että ePa–projektin tehtävänä on kehittää ja pilotoida digitaalinen ePalvelu kuntalaisten käyttöön. AKO–projektin omistaa kaupungin
lapsiperhepalveluyksikkö. Kohderyhmänä ovat 12–18-vuotiaat avo- ja sijaishuollon lapset ja heidän perheensä, joille on syntynyt asiakkuus kaupungin
lapsiperhepalveluihin. Kumppaneina projektissa ovat kaupungin eri toimialat,
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erityisesti aikuissosiaalityö, oppilashuolto ja terveydenhuollosta kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto.
ePa-projekti perustuu Kuopion kaupungin ja valtiovarainministeriön sopimaan hyvinvoinnin integroituun kuntakokeilu -toimintamalliin, jossa teemoina ovat palvelujen integraatio, elämänhallinnan kehittäminen, vastuutyöntekijämalli ja monialainen asiakastyö. Kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat nuoret. Kumppaneina on yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita ja kaupungin
eri toimialoja kuten esimerkiksi nuorisopalvelut ja oppilashuolto. Projektin
keskeisimpinä tehtävinä on 1) parantaa nuoren ja ammattilaisten välistä
kommunikaatiota, 2) pilotoida toimintamallia, jolla tuetaan nuoren pärjäämistä ja nuoren omaa elämänhallintaa, 3) luoda toimintamalli, jolla nuori
osallistetaan palvelujen kehittämiseen, kuten esimerkiksi teknologiaratkaisujen kehittämiseen ja 4) kehittää nuoren itsearviointimittaristo, jonka avulla
tunnistetaan paremmin nuoren omat voimavarat, nuoren riskitekijät, parhain
mahdollinen palvelu tai tuki nuorelle. Projektin tehtävänä on myös kehittää
nuoren itsearviointitetoihin perustuva sähköinen palveluohjaus sekä suunnitella ja pilotoida monialainen hyvinvointisuunnitelma.
Omahoito – ja digitaaliset arvopalvelut Kuopion kuntaprojekti tehtävänä on
kehittää nuorten palvelukokonaisuuksia monialaisesti, jolloin kehittäminen
tapahtuu yhteistyössä sekä kaupungin eri yksiköiden että myös kaupungin ulkopuolisten toimijoiden, kuten ostopalvelujen tuottajien ja järjestöjen kanssa.
Osaprojektissa pilotoidaan sähköisiä ePalveluja nuorten itse- ja omahoitoisuuden käyttöön.
Kuopion osahankkeen tulosodotuksena on, että vuonna 2018 Kuopiossa on
asiakas- ja työntekijäkäytössä toimiva ja tietoturvallinen sekä omahoitoisuutta
vahvistava ePalvelu, joka vahvistavaa asiakkaan ja asiakkaan läheisverkoston
itsehoitoisuutta sekä selkeyttää eri toimijoiden rooleja asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja säilyttämisessä. Palvelukokonaisuuden avulla kuntalaiset
ja asiakkaat arvioivat itse omaa terveyden- ja hyvinvoinnin tilaansa, toimintakykyä ja saavat siihen liittyviä toimintasuosituksia, valmennusta ja palveluohjausta oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti. Työntekijöiden työprosessit uudistuvat ja ammattilaiset hyödyntävät ODA- palvelukokonaisuutta aktiivisesti
omassa työssään moniammatillisesti ja monialaisesti sekä hyödyntävät kvantitatiivisesti mitattavissa olevaa dataa asiakkaiden toimintakyvyn, palvelutarpeen ja tuen määrän kehittymisestä.
Hankkeesta aiheutuvat kustannukset
Yhteisjärjestelmähankinta
Osana hanketta on tarkoitus toteuttaa yhteisjärjestelmähankinta mukaan lähtevien toimijoiden kesken. Hankintakonsortioon ovat maaliskuussa 2015 olevan näkemyksen mukaan liittymässä Espoo, Helsinki, Oulu, Turku, Tampere,
Joensuu, Hämeenlinna, Kuopio, Eksote ja YTHS.
Hankinta on tarkoitus toteuttaa hankintakonsortion toimesta niin, että hankintayksikkönä toimii KL-Kuntahankinnat Oy, joka Kuntaliiton omistamana
toimijana toimii kunnallisena yhteishankintayksikkönä.
Järjestelmän toteuttamiseen liittyen konsortion jäsenet perustavat hanketoimiston, joka vastaa yhteisesti hankinnasta ja järjestelmän toteuttamisen oh-
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jauksesta kilpailutetun toimittajan suuntaan. Myöhemmässä vaiheessa hankintaa konsortion jäsenet tutkivat mahdollisuutta siirtää kilpailutettu ja
toteutettu järjestelmä- ja palvelukokonaisuus jonkin konsortion vaikutuspiirissä olevan kunnallisen inhouse ICT yhtiön (kuten Medi-IT, Medbit tai Istekki) hoidettavaksi.
Osana määrittelyprojektia ODA-konsortio kartoitti markkinoilla olevien ratkaisuiden tilannetta ja hintatasoa ns. tietopyynnöllä. Tietopyyntöjen vastauksien perusteella ODA-konsortio on arvioinut hankittavan kokonaisuuden hinnan (sisältäen hankintaorganisaation oman projektihenkilöstön kustannuksen) muodostuvan kolmen (3) vuoden hankintakauden aikana seuraavaksi:
Hanketoimiston kautta tulevan yhteisjärjestelmähankinnan ja toteutusprojektin arvo konsortioon osallistuville organisaatioille (3 vuoden aikajakso):
4 500 000 euroa
-

Ohjelmiston hankinta: 3 700 000 euroa
Hanketoimiston kustannukset (palkat jne.): 800 000 euroa

Kuopion osuus hanketoimiston kautta tulevasta yhteishankinnasta on noin
170 000 euroa.
Osahankkeesta aiheutuvat kustannukset
Järjestelmän yhteisenhankinnan lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Kuopion osahanke, jonka hinnaksi muodostuu (3 vuoden aikajakso): 902 900 euroa

Kustannuslaji

2015

4 kk 2016 12kk

2017

12kk

2018

7kk

Yhteensä

Rahapalkka
projektisuunnitelija
projektisihteeri (60 %)

60760
16000
8200

33760
48000
24600

28430
48000
24600

70500
28000
14400

402880

2)osa-aikaiset
(hankkeen koordinointi, asiantuntijat)

36560

74850

51570

28100

13910

33760

28430

16140

92240

13500
1600

32800
1400

27600
1000

15680
500

89580

3000
2200
1 500
500

14000
3600
2 000
600

11400
3600
2 000
600

4600
2000
1180
200

yht. 670 htpv

Henkilöstösivukulut
Yleiskustannukset
18,1 % henkilöstökuluista
puhelin * 2
tietokone + it-palvelut
*4
vuokrat
siivous
logistiikka
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ID:n asiantuntijapalvelut /
kokous- ja neuvottelukulut
muut toimistokulut

700

5 600

5 000

6 000

1000
3 000

3000
2600

3 000
1 000

1000
2 00

Matkat
Kuopio - Hki - Kuopio
sisäiset matkat

8 000

12 000

12 000

6 000

38000

Ostetut palvelut
Yritysyhteistyö,
Public-PrivatePartnership (PPP)
-pelillisyyden mukaan tuominen motivoimaan ja osallistamaan ePalveluiden
käyttöön (Kuopio
Innovation koordinoi
kansallista Games
for Health Finland verkostoa)

21200

93400

103400

62200

280200

21200

63400

63400

37200

30000

40000

25000

-kytkeytyminen kansalliseen yhteistyöhön (ml. terveydenhuollon tietotekniikan
standardointi)
-osallistuminen ePalvelu -kokonaisuuden
kehittämiseen (330
htpv)
Omakortin ostopalvelu

Yhteensä

902900

Tekes-rahoituksen osuus voi olla 50 % esitetystä kokonaiskustannuksesta.
Mikäli Tekes rahoitus toteutuu, rahoittaa Tekes 902 900 euron projekti osuudesta 451 450 euroa, jolloin Kuopiolla jää omarahoitusosuudeksi 451 450 euroa. Tästä summasta teknisen ratkaisun osuus on 140 100 euroa.
Kuopion osahankkeen käyttämä henkilöstö muodostuu projektisuunnittelijasta, 60 % projektisihteeristä, osa-aikaisesta työpanoksesta cotrollien, tietohallinnon ja yksikön henkilöstöstä vahvistettuna tarvittavilla osaamisilla toiminnallisista yksiköistä.
Liiteaineistona jaetaan Kuopion osahankkeen projektisuunnitelma.
Liitteet

8

4187/2015 Kuopio osahanke suunnitelma
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Valmistelija
Arja Kekoni
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 6117

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. päättää, että Kuopion kaupunki osallistuu ODA-hankkeen toteutusprojektiin. Tarvittavat määrärahavaraukset käsitellään ao. vuosien talousarviopäätösten yhteydessä. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät asiakirjat.
Päätös on ehdollinen ja hankkeeseen mukaan lähteminen edellyttää TEKESin
myönteisen rahoituspäätöksen saamista sekä muiden kuntatoimijoiden
myönteisiä päätöksiä hankkeessa mukana olemisesta.

Päätös

Merkittiin, että controller Arja Kekoni saapui kokoukseen kuultavaksi asiakohdassa. Kekoni poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: "Kh.
tekee alustavan päätöksen, että Kuopion kaupunki osallistuu ODA-hankkeen
toteutusprojektiin. Tarvittavat määrärahavaraukset käsitellään ao. vuosien talousarviopäätösten yhteydessä. Ennen vuoden 2016 talousarviokäsittelyä asia
käsitellään vielä asianomaisissa lautakunnissa. Palvelualuejohtaja Markku
Tervahauta valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät asiakirjat.
Päätös on ehdollinen ja hankkeeseen mukaan lähteminen edellyttää TEKESin
myönteisen rahoituspäätöksen saamista sekä muiden kuntatoimijoiden
myönteisiä päätöksiä hankkeessa mukana olemisesta.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
muutetun päätösehdotuksen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

47 §
42 §

§ 184

29.4.2014
19.5.2015
Asianro 2978/12.04.01/2014

Kuopion kaupungin sisäliikuntatilasuunnitelma ja Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 29.4.2014 47 §
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
Lähtökohdat

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen hallinnoimien
jää- ja uimahallien, Kuopio- hallin, Studentian kaupungin käytössä olevan
osuuden sekä väestönsuojien liikuntatilojen käyttöaste on erittäin korkea erityisesti sesonkiaikoina. Suuri osa kaupungin omistamista sisäliikuntatiloista
sijaitsee koulujen yhteydessä, mutta nämä liikuntatilat palvelevat eri liikuntalajien tarvetta vain osittain. Sisäliikuntatilojen tarvetta on nykyistä tilatarjontaa enemmän erityisesti talvikaudella mm. jääurheilulla, jalkapallolla, pesäpallolla, salibandylla, lentopallolla, eri ammuntalajeilla, budolajeilla, miekkailulla, telinevoimistelulla, voimistelulla ja uintiurheilulla.
Ulkoliikuntapaikkojen osalta tilanne on sisäliikuntatilojen tilannetta parempi,
mutta merkittävä osa liikuntapaikoista on vielä keskeneräisiä, kuten Heinjoen
ampuma- ja moottoriratakeskus, Keskuskentän jalkapallostadion sekä Puijon
urheilulaakso. Lippumäen liikuntakeskuksen ulkoliikunta – alueet on saatu
lähes valmiiksi, mutta alueelta puuttuu yleissuunnitelman mukaiset huolto- ja
sosiaalitilat.
Tilatarpeeseen vastaaminen kaupungin toimesta näyttää nykyisessä taloustilanteessa ja tulevaisuuden talousnäkymässä erityisen haasteelliselta. Kaupungin omien uusien liikuntatilainvestointien toteuttaminen ei tulevassa talousnäkymässä juurikaan ole mahdollista, kun huomioidaan kaupungin investointitarpeet mm. koulurakentamisen osalta.

Sisäliikuntatilasuunnitelma
Sisäliikuntatilatarpeeseen vastaamiseksi on valmisteltu suunnitelmaa, jossa
huomioidaan kaupungin tuottamien sisäliikuntapaikkapalveluiden kehittämisen lisäksi myös yksityisten toimijoiden kuten liikuntaseurojen ja yritysten
mahdollisuudet olla tuottamassa sisäliikuntatilapalveluita.
Kaupungin itsensä tuottamista liikuntapaikkapalveluista keskeisessä asemassa ovat koulujen rakentamis- ja peruskorjaushankkeet. Koulutiloja uudistettaessa toteutuksessa huomioidaan liikuntatilojen kokonaistarve, kuten esimerkiksi Jynkän koulun hankesuunnitelmassa on telinevoimistelun tilatarpeiden
osalta tehty. Lisäksi hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lautakuntien välisen sopimuksen mukaisesti (lautakuntien päätökset huhtikuussa

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

14/2015

28 (49)
184 §

01.06.2015

2013) tavoitteena on koulujen tilojen liikuntakäytön käyttöasteen nostaminen.
Edellä mainituilla toimenpiteillä ei kuitenkaan pystytä vastaamaan kuin osittain niiden liikuntamuotojen tarpeeseen, joille koulujen liikuntatilat eivät täysin sovellu mitoitustensa suhteen. Suuri osa eri liikuntalajeista tarvitsee tiloja,
joiden mitoitus mm. kenttämitoitukseltaan, katsomotila- muilta oheistiloiltaan mahdollistaa harjoitus-, kilpailu- ja turnaustoiminnan.
Tähän tarpeeseen tavoitteena löytää uusia toimintamalleja, joissa siirrytään
soveltuvin osin liikuntatilojen omistamisesta ja rakentamisesta liikunnan harrastajien kohdennettuun ja harkinnan varaiseen tukemiseen ja siten mahdollistetaan uusien käyttäjätarpeiden mukaisten liikuntatilojen syntymisen liikuntatoimijoiden itsensä tai yritysten toimesta.
Tämä edellyttänee kaupungin avustus- ja maksupolitiikan tarkastelua sekä
jossain määrin valmiutta vuokrata tiloja käyttäjien tarpeisiin. Esimerkkinä
avustus- ja maksupolitiikan muutoksesta on jääurheilun maksupolitiikan
muutos ja jääurheilun tuen lasten ja nuorten jäävuorojen maksuihin muodostaminen (hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös 20.11.2012 § 84).
Valmiudesta tilojen vuokraamiseen esimerkkinä on kaupunginhallituksen linjaus, jonka mukaan Lippumäen liikuntakeskuksen liikunta-alueen tarvitsemat
huolto- ja sosiaalitilat hankitaan esimerkiksi vuokraamalla ko. tiloja alueen
yksityistä liikuntapalveluiden tuottajilta tarkistetun yleissuunnitelman mukaisesti (kaupunginhallituksen päätös 25.02.2008 § 102).
Lisäksi kaupungin maankäytön suunnittelussa varataan maa-alueita liikuntapaikkapalveluiden toteuttamiseen, kuten esimerkiksi Puijon urheilulaakson
yleissuunnitelman tarkistuksessa on tavoitteena tehdä.
Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma
Lippumäen jää- ja uimahallin jäähallin muuttamisesta sisäliikuntatilaksi on
Kuopion kaupungin tilakeskuksen toimesta laadittu alustava selvitys. Selvityksessä on alustavasti tutkittu, miten Lippumäen kallioväestösuojassa sijaitseva jäähalli olisi muutettavissa sisäliikuntatilaksi, jos yksityinen jäähallitarjonta lisääntyisi.
Muuttamalla kyseinen jäähallitila sisäliikuntatilaksi saataisiin n. 2000 m2 sisäliikuntatilaa, joka mahdollistaisi mm. täysimittaisen salibandyareenan, joka
täyttäisi lajivaatimukset salibandyliigan yleisökapasiteettia (800 katsojapaikkaa) lukuun ottamatta sekä muuta sisäliikuntatilaa. Lippumäkeen voitaisiin
sijoittaa esimerkiksi Kuopio – hallin salibandytiloja vastaavat salibandykaukaloratkaisut (yksi täysimittainen ja yksi pieni salibandykaukalo), jolloin
Kuopio -hallin käyttöä voitaisiin lisätä mm. jalka- ja pesäpallon tarpeiden
mukaisesti. Muutossuunnitelmassa mukana olleeseen ilma – aseratatarpeeseen on harrastajien toimesta löytymässä mahdollisesti muu ratkaisu. Lippumäen jäähallin muuttaminen edellyttäisi yksityisen jäähallitilatarjonnan lisääntymistä nykytilanteesta.
Viiteaineistona jaetaan kooste sisäliikuntatilasuunnitelmaluonnoksesta ja
Lippumäen jäähallin alustavasta muutosselvityksestä.
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Vaikutusten arviointi

Ympäristöpoliittisen ohjelman näkökulmasta päätösesitys on neutraali. Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen edistäessään yksityistä liikuntapaikkapalveluiden tuottamista.

Esitys

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää linjata, että sisäliikuntatilatarjontaa kehitetään edellä esitetyn mukaisesti. Lippumäen jäähallin muutoksen
edellytyksenä on:
1. Yksityistä jäähallitarjontaa syntyy nykyistä tarjontaa enemmän.
2. Jäähalliratkaisussa voidaan turvata eri käyttäjäryhmien mm. harrastajien
sekä koululiikunnan tilatarpeet.
3. Lippumäen jäähallin muuttamisesta sisäliikuntatilaksi laaditaan tarkempi
toteutussuunnitelma ja kustannusarvio hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle hyväksyttäväksi.
Valmistelija
Janne Hentunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 017 18 2502

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Palvelualuejohtaja muutti esityksen 3. kohtaa seuraavasti:
Lippumäen jäähallin muuttamisesta sisäliikuntatilaksi laaditaan tarveselvitys
ja tarkempi toteutussuunnitelma ja kustannusarvio hyvinvoinnin edistämisen
lautakunnalle hyväksyttäväksi.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.5.2015 42 §
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.5.2015:
Hyvinvoinnin edistämisen lautakuntakunta käsitteli kokouksessaan 29.4.2014
§ 47 Kuopion kaupungin sisäliikuntasuunnitelmaluonnosta ja alustavaa Lippu
mäen jäähallin muutossuunnitelmaa. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
päätti linjata, että sisäliikuntatilatarjontaa kehitetään kyseisen päätösesityksen mukaisesti. Lippumäen jäähallin muutoksen edellytyksenä on, että yksityistä jäähallitarjontaa syntyy nykyistä tarjontaa enemmän, jäähalliratkaisus-
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sa voidaan turvata eri käyttäjäryhmien mm. harrastajien sekä koululiikunnan
tilatarpeet ja Lippumäen jäähallin muuttamisesta sisäliikuntatilaksi laaditaan
tarveselvitys ja tarkempi toteutussuunnitelma ja kustannusarvio hyvinvoinnin
edistämisen lautakunnalle hyväksyttäväksi.
Tarveselvitys

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen hallinnoimien
jää- ja uimahallien, Kuopio- hallin, Studentian kaupungin käytössä olevan
osuuden sekä väestönsuojien liikuntatilojen käyttöaste on erittäin korkea erityisesti sesonkiaikoina. Suuri osa kaupungin omistamista sisäliikuntatiloista
sijaitsee koulujen yhteydessä, mutta nämä liikuntatilat palvelevat eri liikuntalajien tarvetta vain osittain. Sisäliikuntatilojen tarvetta on nykyistä tilatarjontaa enemmän erityisesti talvikaudella mm. jääurheilulla, jalkapallolla, pesäpallolla, salibandylla, lentopallolla, eri ammuntalajeilla, kamppailulajeilla,
miekkailulla, telinevoimistelulla, voimistelulla ja uintiurheilulla.
Jääurheilun osalta on arvioitu yhden sisäjääradan lisätarve. Nykyisin Kuopion
kaupunki omistaa kaksi sisäjäärataa – yhden Niiralan jäähallissa ja toisen
Lippumäen väestösuojan uima- ja jäähallissa. Lisäksi Kuopion läheisyydessä
on Siilinjärvellä Tuplajäät Oy:n omistama kahden jääradan jäähalli. Lisäksi
kuopiolaiset jääurheilun harrastajat käyttävät lähikuntien jäähalleja toimintansa järjestämiseen.
Juniorijääkiekkoilua harrastaa Juniori Kalpa ry:ssä Kuopiossa nykyisin noin
1000 junioria ja luistelukouluun osallistuu yli 200 lasta. Kalpa Hockey Oy
vastaa edustusjääkiekkotoiminnasta sekä Nuorten SM- liigassa pelaavan Ajuniorijoukkueen toiminnasta. Harrastejääkiekkotoimintaan osallistuu useita
kymmeniä harrasteryhmiä. Harrastajia harrastekiekkotoiminnassa on tällä
hetkellä noin 700 henkilöä. Harrastejääkiekko sekä työpaikkaliikunta ovat
jäähallien kasvavia käyttäjäryhmiä. Taito- ja muodostelmaluistelun harrastajia Kuopiossa on yli 400, kun mukaan lasketaan seurojen luistelukoululaiset.
Koululiikunnan tarve sisäjääradoille koostuu koulujen opetussuunnitelman
mukaisesta toiminnasta sekä urheiluakatemiatoiminnasta. Vuosittain Lippumäen nykyisestä jäähallin osalta vuosittainen käyttötuntimäärä on ollut noin
500 käyttötuntia / vuosi.
Lisäksi useilla liikuntalajeilla on tarve saada lisäharjoittelu- ja kilpailuolosuhteita erityisesti talvikuukausille. Lippumäen jäähallin muutoksella jääradasta
sisäliikuntatilaksi voitaisiin vastata osittain eri liikuntaseurojen tilatarpeisiin.
Salibandyn täysimittaiset kilpailuolosuhteet löytyvät ainoastaan Kuopiohallista ja Kuopio-hallin salibandykenttä on salibandyn käytettävissä ainoastaan osittain johtuen Kuopio-hallin muiden lajien mm. turnauskäytöstä sekä
hallin tapahtumakäytöstä. Salibandya harrastaa seuratoiminnassa Kuopiossa
lähes 1000 lasta ja nuorta. Lisäksi Kuopion Welhot ry:n miesten edustusjoukkue pelaa tällä hetkellä I divisioonassa. Lippumäen jääradan muutos mahdollistaisi toisen täysimittaisen salibandykentän toteuttamisen lajin harrastus- ja
kilpailukäyttöön sekä muuta harrastustilaa eri liikuntalajien käyttöön. Muutos
parantaisi myös Lippumäen väestönsuojan läheisyydessä sijaitsevien koulujen
liikuntamahdollisuuksia.
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi mahdollistaisi osittain Kuopio
hallin mm. jalkapallon ja pesäpallon talviharjoitteluolosuhteiden uudelleen
tarkastelun. Jalka- ja pesäpallolla suurin lisäkäyttövuorojen tarve harjoitus- ja
kilpailukäyttöön ajoittuu joulu – maaliskuulle erityisesti tammi- helmikuun
ajalle. Muutos mahdollistaisi ns. kolmannen kenttälohkon käyttämisen ny-
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kyistä yhtenäisempinä ajanjaksoina keskeisinä talvikuukausina ja parantaisi
siten jalka- ja pesäpallon talviharjoittelu- ja kilpailuolosuhteita. Jalkapalloa
harrastaa seuratoiminnassa tällä hetkellä noin 2 000 lasta ja nuorta. KuPS Oy
vastaa miesten ja Pallokissat ry naisten edustusjoukkuetoiminnasta. Molemmat seurat pelaavat pääsarjatasolla. Jalkapallon tulevaksi sisäliikuntatilatarpeeksi on arvioitu Kuopio hallin toiminnallisen kehittämisen lisäksi kaksi täysimittaisen jalkapallokentän kokoista tekonurmipintaista talviharjoitteluolosuhderatkaisua Pesäpalloa harrastaa tällä hetkellä Kuopiossa yli 100 lasta ja
nuorta. Kuopio Seudun Pesäpalloilijat ry vastaa edustusjoukkuetoiminnasta ja
joukkue pelaa tällä hetkellä Ykköspesiksessä.
Lippumäen liikuntakeskuksen alueella ulkoliikunta – alueet on saatu lähes
valmiiksi, mutta alueelta puuttuu yleissuunnitelman mukaiset huolto- ja sosiaalitilat sekä luonnonjääradan muuttamisen tekojääradaksi. Yksityisestä jäähallista olisi mahdollisuus selvittää pukeutumis- ja peseytymistilojen vuokraaminen koululiikunnan ja muiden ulkoliikunta-alueiden käyttäjien käyttöön. Ympärivuotiseksi käyttötarpeeksi on arvioitu kaksi pukeutumis- ja peseytymistilaa wc – tiloineen – yksi naisten / tyttöjen sekä yksi miesten / poikien käyttötarpeisiin. Lisäksi kesäkaudelle pukeutumis- ja peseytymistiloja
tarvittaisiin viereisen tekonurmikentän käyttäjien harjoitus- ja kilpailukäyttöä
varten.
Edellä mainittujen käyttäjätarpeiden lisäksi eri liikuntalajeilla on tilatarvetta
erityisesti yhdelle suurelle sisäliikuntatilalle, joka mahdollistaisi mm. salibandyn ja lentopallon pääsarjatason ottelutapahtumien järjestämisen sekä monipuolisen harjoittelu- ja harrastustoiminnan. Tarkempi sisäliikuntatilasuunnitelmaesitys on liitteenä.
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi
Lippumäen jää- ja uimahallin jäähallin muuttamisesta sisäliikuntatilaksi on
Kuopion kaupungin tilakeskuksen toimesta laadittu selvitys. Selvityksessä on
tutkittu, miten Lippumäen kallioväestösuojassa sijaitseva jäähalli olisi muutettavissa sisäliikuntatilaksi, jos yksityinen jäähallitarjonta lisääntyisi.
Muuttamalla kyseinen jäähallitila sisäliikuntatilaksi saataisiin n. 2000 m2 sisäliikuntatilaa, joka mahdollistaisi mm. täysimittaisen salibandyareenan, joka
täyttäisi lajivaatimukset salibandyliigan yleisökapasiteettia (800 katsojapaikkaa) lukuun ottamatta sekä muuta sisäliikuntatilaa. Lippumäkeen voitaisiin
sijoittaa esimerkiksi Kuopio – hallin salibandytiloja vastaavat salibandykaukaloratkaisut (yksi täysimittainen ja yksi pieni salibandykaukalo), jolloin
Kuopio -hallin käyttöä voitaisiin lisätä mm. jalka- ja pesäpallon tarpeiden
mukaisesti. Muutossuunnitelmassa mukana olleeseen ilma – aseratatarpeeseen pyritään löytämään muu ratkaisu, jolloin toimintatilaa muuhun liikuntakäyttöön saataisiin enemmän ja muutostöiden kustannukset laskivat jonkin
verran (arvioitu osuus kustannusarviosta noin 60 000–70 000 euroa). Muutoksella ei olisi vaikutusta Lippumäen kallioväestösuojan väestönsuoja käytölle.
Muutoksesta on laadittu kustannusarvio. Kustannusarvio sisältää suunnittelun ja rakennuttamisen, rakennusteknisten töiden sekä hankevarausten kustannukset. Kustannusarvio on yhteensä 1 230 000 euroa (alv 0 %).
Lippumäen kallioväestön suojassa sijaitsee myös uimahalli. Uimahalliin on
suunniteltu tehtäväksi peruskorjaus alustavasti vuonna 2017. Mahdollinen
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jäähallin muutos olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevintä ajoittaa samaan ajankohtaan uimahalliosan peruskorjauksen kanssa. Lippumäen uimahallin peruskorjauksen alustava kustannusarvio on 1 700 000 euroa (alv 0 %).
Muutoksen toiminnallinen ja taloudellinen vaikutus
Toiminnallisesti Lippumäen jäähallin muutos parantaisi erityisesti tällä hetkellä Kuopio hallissa keskeisesti toimivien palloilulajien sekä joiltain osin
muidenkin sisäliikuntatilaa tarvitsevien harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita.
Kuopio hallin osalta muutos mahdollistaisi erityisesti kysytyimpien talvikuukausien tilankäytön kehittämisen vähentämällä tilamuutostarvetta. Hallin
käyttötuntimääriin muutoksella olisi positiivinen vaikutus, jolloin taloudellisesti muutos olisi vastaavasti positiivinen.
Lippumäen sisäjääradan muuttaminen sisäliikuntatilaksi mahdollistaisi nykyistä suuremman käyttötuntimäärän, koska jään tekemisen ja hoitamisen
vaatima aika voitaisiin osoittaa suoraan käyttötunneiksi. Vaikka muutos käyttötuntimäärässä on positiivinen, talousarvion valmistelussa on huomioitava
jääurheilun tukijärjestelmän kustannus. Jääurheilun tukijärjestelmän avulla
voidaan jatkossakin tukea lasten ja nuorten jääurheilun tilakustannuksia.
Lippumäen jääradan poistuessa käytöstä, koululiikunnan opetussuunnitelman mukaisten ja urheiluakatemiatoiminnan tarpeiden mukaisten sisäjääolosuhteiden järjestäminen sekä Lippumäen liikuntakeskuksen ulkoliikuntapaikkojen pukeutumis- ja peseytymistilatarpeet olisi omien tilaratkaisujen
vaihtoehtona mahdollista järjestää vuokraamalla tilat yksityisiltä palveluntuottajilta. Tarpeiden toteuttamiseen tulisi tarvittaessa varautua talousarviossa, mikäli Lippumäen liikuntakeskuksen alueelle rakentuu yksityinen jäähalli
ja Lippumäen kallioväestönsuojassa sijaitseva jäärata muutetaan sisäliikuntatilaksi.
Lippumäen kallioväestönsuojassa sijaitsevan jääradan muutoksesta sisäliikuntatilaksi on pidetty Lippumäen uima- ja jäähallin henkilöstölle yhteistoimintatilaisuus 9.3.2015 ja muutossuunnitelma on käsitelty Kasvun- ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden yhteisessä johtoryhmässä 10.3.2015.
Esitys

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy sisäliikuntatilasuunnitelman
ja Lippumäen kallioväestönsuojassa sijaitsevan jäähallin muutosesityksen sisäliikuntatilaksi osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:
1. Lippumäen kallioväestön suojassa sijaitseva jäärata muutetaan sisäliikuntatilaksi, mikäli kaupunkiin saadaan nykyistä enemmän jäähallikapasiteettia. Samassa yhteydessä toteutetaan Lippumäen väestönsuojassa sijaitsevaan uimahalliin peruskorjaus. Edellä mainittuun muutokseen tulisi
talousarviossa varautua siten, että vuoden 2016 investointisuunnitelmassa
varataan Lippumäen kallioväestönsuojan muutoksen ja peruskorjauksen
suunnitteluun määräraha ja vuodelle 2017 peruskorjauksen toteuttamiseen.
2. Tilojen vuokraamisen vaihtoehto koululiikunnan käyttöön ja Lippumäen
liikuntakeskuksen ulkoliikuntapaikkojen käyttäjien käyttöön selvitetään
tilakeskuksen ja palvelualueiden yhteistyönä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
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3. Toiminnallisten tarpeiden toteuttamiseen varaudutaan tarvittaessa Kuopion kaupungin vuoden 2017 talousarviossa.
Valmistelija
Harri Korkalainen
Janne Hentunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 5211
puh. 017 18 2502

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Korjataan teknisenä korjauksena liitteeseen nro 5 viimeiselle sivulle: katsomokapasiteetti noin 1200 hengelle muutetaan 1500 hengelle.

Liitteet

9
10
11

Päätösehdotus

2978/2014 Sisäliikuntatilasuunnitelma ja Lippumäen jäähallin muutosselvitys
2978/2014 Vaikutusten arviointi
2978/2014 Sisäliikuntatilasuunnitelma 2015

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
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§ 185

Asianro 1386/00.04.02/2014

Kuopion kaupungin osallistuminen LEADER ohjelmaan EU ohjelmakaudella 2014 - 2020 ja
yhteistyösopimus Kalakukko ry:n kanssa
Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Talous- ja strategiapalvelu
Kuopion kaupunki on (Asianro 1386/00.04.02/2014) on aiemmalla päätöksellään sitoutunut Leader-ohjelman 20% kuntarahoitukseen (enintään 3,7
€/maaseutualueen asukas/vuosi) kaudella 2014-2020. Päätöksen yhteydessä
päätettiin myös, että asia tuodaan uudelleen päätöksentekoon siinä vaiheessa,
kun Leader-ohjelmasta on päärahoittajan päätös.
Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) päätöksen mukaan Kalakukko ry:n
2014 – 2020 ohjelmakaudelle suuntaa-antava rahoituskehys on 5 950 000€,
josta 20 % on kuntarahaa. Kuntavastinrahan määrä koko ohjelmakaudelle on
1 190 000€, joka on 2,92€/asukas.
MMM toteuttaa ohjelmakaudella kahdesti kehystarkastuksen, joka mahdollistaa lisäkehyksen, 27 milj.€ saannin 54 Leader-ryhmälle. Paikallisen strategian
toteumaa tarkastellaan 2015 – 2016 tulosten ja 2015 – 2018 tulosten perusteella. Jos MMM myöntää päätöksellään Kalakukko ry:lle lisäkehystä (EU ja
valtio) niin yllämainitut alueen kunnat osoittavat tarvittavan määrän kuntavastinrahaa kuitenkin enintään 3,7€/asukas.
Kuopion kaupungin kuntarahoitus Leader-ohjelmaan on kaudella 2014-2020
MMM:n päätöksen mukaan yhteensä 488 365 € eli keskimäärin 69
767€/vuosi. Rahoituksen kokonaismäärään vaikuttaa Kuopion maaseutualueen asukasluku. Vuodesta 2017 lähtien rahoitus sisältää myös Juankosken
kaupungin rahoitusosuuden (14 814 €/vuosi). Vuonna 2015 Kuopiolta laskutettava rahoitus on 50 281€. Laskutuksessa on otettu huomioon aiemmalta
ohjelmakaudelta säästynyt kuntarahoitus.
Kalakukko ry on käynyt neuvotteluja kuntien kanssa Leader-ohjelman toteuttamiseen liittyvästä kuntayhteistyöstä. Yhteistyösopimus on liitteenä.
Esitys

Esitän, että Kuopion kaupunki hyväksyy omalta osaltaan yhteistyösopimuksen Leader- ohjelman toteuttamisesta ja varautuu omalta osaltaan ohjelman
kuntarahoitukseen. Kuntarahoitus maksetaan yleishallinnon kehittämisrahoituksesta ja laskut hyväksyy talous- ja strategiapalvelu.

Liitteet

12
13
14

1386/2014 Maa- ja metsätalousministeriön päätös 21.1.2015
1386/2014 Yhteistyösopimus
1386/2014 Kalakukko ry:n kuntienennakkomaksuvelka 2014
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Valmistelija
Sirpa Lätti-Hyvönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 2132

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy strategiajohtajan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 186

Asianro 4074/02.05.01.00/2015

Lisäavustusanomus vuodelle 2015 / Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö

Lisäavustusanomus 25.5.2015
RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö anoo Kuopion kaupungilta 50.000
euron lisäavustusta vuodelle 2015. Lisäksi säätiö toivoo, että kaupungin kanssa olisi mahdollista solmia yhteistyösopimus vuosiksi 2016 - 2018. Sopimuksen tarkoituksena olisi vahvistaa kaupungin vetovoimaa, aikaansaada aluetaloudellista ja imagohyötyä, elävöittää kaupunkia sekä lisätä asukkaiden hyvinvointia kaupungin vuosittaisen talousarvion puitteissa.
Taustaa
Uskonnot ovat keskeinen osa ihmisen elämää ja identiteettiä kaikkialla maailmassa. Niihin liittyvä kulttuuriperintö ja symboliikka puhuttelevat yli uskontorajojen. Kuopiossa sijaitsevan Suomen ortodoksisen kirkkomuseon RIISAn
tehtävänä on välittää vuosituhantista bysanttilaista traditiota ja ortodoksista
elämäntapaa. RIISA on museo, jolla on sielu.
Kirkkomuseo on tiedon ja kokemuksen lähde, monipuolinen media, joka puhuttelee yleisöjä yli uskonto- ja kulttuurirajojen. Kirkkomuseo on kansallisesti
ja kansainvälisesti merkittävä erikoismuseo. Se jatkaa Laatokan Valamon
luostariin 1911 perustetun Muinaismuistokokoelman toimintaa taltioimalla,
tutkimalla ja esittelemällä ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöä. Kirkkomuseota hallinnoi ja ylläpitää 2012 toimintansa aloittanut Suomen ortodoksisen
kirkkomuseon säätiö. Kuopion kaupunki on säätiön keskeinen perustajajäsen.
Säätiö on saanut Kuopion kaupungilta vuosittaista avustusta Hyvinvoinnin
edistämisen palvelualueen yleisavustuksista. Vuonna 2015 yleisavustuksen
suuruus on 13.000 euroa.
Kokoelmat
Säätiön hallussa ja omistuksessa olevat kokoelmat ovat kansallista kulttuuriperintöämme. Kokoelmilla on kansainvälisesti tarkasteltuna keskeinen asema
ortodoksisen kulttuuriperinnön näyteikkunana. Ne koostuvat Valamon muinaismuistokokoelman sekä Karjalasta ja Petsamosta evakuoitujen luostareiden ja seurakuntien aineistosta, yksityisten ja yhteisöjen lahjoituksista, talletuksista ja kokoelmaostoista. Kokoelmiin kuuluu liturgisesti ja taidehistoriallisesti arvokkaita ikoneita, sakraaliesineitä, tekstiilejä, vanhoja käsikirjoja ja
keisareiden luostareille tekemiä lahjoituksia. Kokoelmien vanhimmat esineet
ajoittuvat 1100-luvulle.
Vaikuttavuus
RIISA on käyntikortti Kuopion kaupungille. Kirkkomuseon tavoitteena on
vahvistaa kaupungin vetovoimaa sekä edistää alueen hyvinvointia ja aktiivista
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kansalaisuutta. Kaupungin strategian mukaisesti RIISAn keskeisimpiä kohderyhmiä ovat lapset, nuoret ja seniorit. Vetovoimaisena kulttuurimatkailukohteena kirkkomuseo houkuttelee alueelle museoasiakkaita kansallisesti ja kansainvälisesti. Ensimmäisen kuukauden aikana kirkkomuseossa on vieraillut
lähes 1 500 asiakasta.
Pyhyyden portailla -perusnäyttelyuudistuksen tavoitteena oli RIISAn kokonaisvaltainen uudistaminen - saavutettavuuden parantaminen, asiakaspalvelun kehittäminen matkailuammatilliselle tasolle, Monitoimitila Mosaiikin
luovien pedagogisten sisältöjen kehittäminen, eri kohderyhmille räätälöidyt
asiakaslähtöiset palvelut sekä yhtenäinen visuaalinen ilme.
RIISA tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä, sykähdyttäviä taideaarteita sekä kurkistuksen historiaan. Kirkkomuseo tekee yhteistyötä erilaisten kulttuurilaitosten, yhteisöjen (mm. päiväkodit, koulut ja palvelutalot) ja matkailutoimijoiden kanssa sekä osallistuu aktiivisesti yhteistyöhankkeisiin ja -tapahtumiin.
Lopuksi
RIISA palvelee Pohjois-Savoa merkittävänä matkailukohteena, museoasiakkaita kansallisesti ja kansainvälisesti sekä kirkkoa ortodoksisena kulttuurikohteena. Säätiö toivookin, että Kuopion kaupungilla on mahdollisuus monipuoliseen ja kestävään yhteistyöhön Suomen ortodoksisen kirkkomuseon
RIISAn kanssa.
Lausunto
Markkinointijohtaja Kirsi Soininen
Ortodoksinen kirkkomuseo RIISA on ainutlaatuinen kokonaisuus, jolla on
merkitystä alueen vetovoiman ja matkailun näkökulmasta. RIISAlla on merkitystä myös suvaitsevaisuuskasvatuksen, historiallisen kulttuuriperimän säilyttämisen ja asukkaiden hyvinvointivaikutuksen näkökulmasta.
Säätiön ja kaupungin välisiä neuvotteluja on tarkoituksenmukaista jatkaa yhteistyösopimuksen laatimiseksi vuosille 2016–2018.
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö on toimittanut 26.5.2015 lisäselvityksen taloudellisesta tilanteestaan. Lisäselvitys jaetaan liiteaineistona.
Liitteet

15

4074/2015 RIISAN lisäselvitys

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. myöntää Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiölle lisäavustusta
50 000€ vuodelle 2015. Avustus suoritetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahoista. Määrärahasta tehdään lisätalousarvioesitys kaupunginvaltuustolle.
Kaupungin ja säätiön välisestä yhteistyösopimuksesta vuosille 2016–2018
päätetään erikseen myöhemmin.
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Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
päätösehdotuksen
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§ 187

Asianro 7377/10.02.03/2014

Valtuustoaloite / asemakaavan muuttaminen / autojen paikoitusalueiden lisääminen ja laajentaminen sekä tilan varaaminen vieraspaikoitukselle

Valtuustoaloite 10.11.2014
Markku Söderström ja kolme muuta valtuutettua:
Jynkän alue eli kaupunginosa 25 kaavoitettiin 70-luvun alussa. Omakotitalot
rakennettiin rnm. Härkätielle, Lampaankujalle, Leirikyläntielle, Katraantielle
jne. vuosina 1975–1978. Myös rivitalot Hevostielle rakennettiin em. vuosina.
Nyt alue on hyvässä kunnossa katujen ja teiden osalta.
Autojen paikotusalueet ovat verraten vähäiset. Esimerkiksi vieraspaikkoja autoille ei ole lainkaan. Tontit ovat pääasiassa verraten pieniä, 350–600 neliömetriä. Lumien varastointiin omalle tontille ei ole ollut helppoa, joten on jouduttu kuljettamaan lumia omin kustannuksin pois. Leirikyläntiellä kulkee linja-autot, joten sen kulkureitille ei voida asentaa pysäköintilupamerkkiä,
ellei linja-autoja ohjata kulkemaan Hevostien kautta. Tämä vaihtoehto on syytä selvittää.
Paimenpojan päiväkoti on laajentunut merkittävästi, koska samasta rakennuksesta ovat terveyspalvelut muuttaneet pois. Lasten tuominen ja pois vieminen on nykyisin turvatonta, koska ei ole riittäviä paikoitustiloja autoille. On
ilmeistä, että asia vaatii laajempaa kaavatarkastelua.
Lampaankujan ja Leirikyläntien välissä on kolme 8 metriä leveää puistoaluetta ja Paimenpojan päiväkodin vastapäätä verraten suuri puistoalue, josta osa
voitaneen käyttää Paimenpojan päiväkodin liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Valtuuston työjärjestykseen viitaten, me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki muuttaa asemakaavoitusta em. alueella sekä selvittää muut
asiaan vaikuttavat seikat esim. linja-auton reitin muutostarpeen niin, että
edellä mainitut ongelmat saavat nykyaikaisen ja myönteisen
ratkaisun asukkaiden parhaaksi.
Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelult
Markku Söderström ja 3 muuta allekirjoittajaa esittävät, että kaupunki muuttaa asemakaavoitusta em. alueella sekä selvittää muut asiaan vaikuttavat seikat esim. linja-auton reitin muutostarpeen niin, että edellä mainitut ongelmat
saavat nykyaikaisen ja myönteisen ratkaisun asukkaiden parhaaksi.
Valtuustoaloitteessa mainitut pysäköintijärjestelyjä ja mahdollista joukkoliikenteen reittimuutosta koskevat asiat selvitetään v. 2015 asemakaavoitusohjelman mukaan kesällä aloitettavan viereisen Yötarhantie – Varsanpolku kaavatyön yhteydessä.
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Mikäli selvityksessä päädytään siihen, että esitettyä asemakaavan muutosta
alueelle tarvitaan, alue liitetään em. asemakaavan muutosalueeseen.
Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle todettavaksi,
että valtuustoaloite tutkitaan ja mahdollisesti tarvittava asemakaavan muutos
laaditaan v. 2015 aloitettavan viereisen Yötarhantie – Varsanpolku kaavatyön
yhteydessä.
Valmistelija
Martti Lätti
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 5417

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Kaupunkirakennelautakunta
§ 188

98 §

20.5.2015
Asianro 7543/10.02.03/2013

Asemakaavan muutosehdotus / Kuopas / Puijonlaakso 12-6-1 (Samoilijantie)
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 § 41
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut
Tiivistelmä:
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 12-6-1 opiskelijaasuntojen kehittämisen korvaamalla nykyiset asuntolat uusilla. Alueen käyttötarkoitus pysyy samana. Rakennusoikeus ei nouse merkittävästi. Muutokset
koskevat rakennusten sijaintia ja kokoa. Kaavamääräyksiä tarkennetaan mm.
pysäköinnin osalta. Asemakaavan muutosta varten on tehty rakennussuunnitelma, joka toimii rakennustapaohjeena. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.
Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaakson pohjoisosassa 3 km Kuopion torilta
luoteeseen.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Asemakaavan muutostyö on tullut vireille Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n
(Kuopas) hakemuksesta. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin 27.9.2013. Hakemus on kirjattu 14.10.2013. Kaavatyö sisältyy vuoden 2015 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan.
Kaavoitustilanne

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.
Se on myös osa maakunnallisesti arvokasta Puijonlaakson asemakaavan kulttuuriympäristöä ja valtakunnallisesti arvokasta Puijon maisemakokonaisuutta.
Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi
(AK). Kaavaselostus: Lähiöitä varaudutaan vahvistamaan ja kehittämään täydennysrakentamisella ja liikkumisedellytyksiä parantamalla.
Suunnittelualueella on voimassa Kuopion kaupunginvaltuuston 24.8.1981 hyväksymä ja Sisäasianministeriön 13.10.1981 vahvistama asemakaava. Asemakaavassa asemakaavan muutoksen alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta
(AK-11). Rakennusoikeutta on tehokkuusluvun e=0.5 mukaisesti noin 7 000
k-m2.

Nykyinen tilanne

Suunnittelualueella on kuusi vuonna 1983 rakennettua kerrostaloa, joiden
kerrosluku on 2-4 kun osin maanpinnan yläpuolella olevat kellarikerrokset
lasketaan mukaan. Asuntoja on yhteensä 92, kerrosalaa yhteensä 7 086 k-m2.
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Maanomistus

Tontti on Kuopion kaupungin omistuksessa. Tonttia vuokraa ja rakennukset
omistaa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy.

Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavan muutoksessa tontin rajat ja käyttötarkoitus eivät muutu.
Tontti on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Autopaikkoja ei tonteilla saa sijoittaa muualle kuin asemakaavamerkinnän osoittamille rakennusaloille. Asuinrakennusten porraskäytävistä on oltava välitön yhteys tontin
leikki- ja oleskelualueelle.
Rakennusalat sekä niitä koskevat kerrosluvut ja rakennusoikeudet on osoitettu kaavatyön yhteydessä laaditun rakennustapaohjeen mukaisesti. Rakennustapaohjeella tarkoitetaan kaavan liitteenä olevaa havainneaineistoa rakennussuunnitelmasta. Suurin sallittu kerrosluku on kuusi (VI). Rakennusoikeutta
on osoitettu 9 000 kerrosalaneliömetriä.
Pysäköintinormi on osoitettu erikseen asuntoloille ja yleisesti asuinrakennuksille. Asuntoloiden autopaikkavaatimus on yksi autopaikka 135 kerrosalaneliömetriä kohti. Muussa asuinkäytössä vaatimuksena on yksi autopaikka asuntoa kohti. Vieraspaikkoja tulee varata yksi kymmentä asuntoa
kohti.
Korttelialuetta koskevat kaavamääräykset:
rto-2
Merkintä osoittaa, että alueelle laadittua rakentamistapaohjetta on ehdottomasti noudatettava.
hule-6
Alueen hulevedet on pääosin imeytettävä. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee
sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) käsittelysuunnitelma, josta tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.
Käsittelyvaiheet

Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 26.2.2014. Aineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 3.3. - 1.4.2014. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä. Asemakaavan valmisteluaineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle
29.10. ja oli julkisesti nähtävillä 10.11. - 10.12.2014. Valmisteluaineistosta annettiin mielipiteitä ja lausuntoja. Asemakaavan muutoksen ehdotus on laadittu niiden pohjalta.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.
Kaavan valmistumisen yhteydessä uusitaan tontin vuokrasopimus.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Kaavamuutos parantaa opiskelijoiden asuinoloja, Savilahden kampuksen kehitystä sekä Puijonlaakson elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää. Kaavamuutos tiivistää Puijonlaakson kaupunkirakennetta, hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen
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tavoitteiden mukainen ja ilmastovaikutuksiltaan positiivinen. Lähialueen
asukkaiden huoli näkymien peittymisestä ja rakennusten läheisyydestä on
otettu huomioon asemakaavan muutosehdotuksessa rakennusten sijainnin ja
koon suunnittelussa. Joitain näkymiä voi peittyä, mutta toisaalta uusia avautuu kun rakennuksia puretaan.
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, kaavanmuutosehdotus 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.
Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, kaavoituksen käynnistämissopimus,
poistokartta, lausunnot ja mielipiteet valmisteluaineistosta, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.
Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkirakennelautakunta 20.5.2015 98 §
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut
Tiivistelmä:
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 12-6-1 opiskelijaasuntojen kehittäminen korvaamalla nykyiset asuntolat uusilla. Tontin rajat ja
käyttötarkoitus pysyvät samana. Rakennusoikeus ei nouse merkittävästi.
Muutokset koskevat rakennusten sijaintia ja kokoa. Kaavamääräyksiä tarkennetaan mm. pysäköinnin ja hulevesien käsittelyn osalta. Asemakaavan muutosta varten on tehty rakennussuunnitelma, joka toimii rakennustapaohjeena.
Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lausunnot. Ehdotuksesta jätettiin
kaksi muistutusta ja yksi lausunto. Ehdotusta on muutettu muistutuksen johdosta tarkentamalla määräystä rakennusten ylimmästä korkeusasemasta.
Muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen
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nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.
Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaakson pohjoisosassa 3 km Kuopion torilta
luoteeseen.

Käsittelyvaiheet

Asemakaavan muutostyö on tullut vireille Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n
(Kuopas) hakemuksesta. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin 27.9.2013. Hakemus on kirjattu 14.10.2013. Kaavatyö sisältyy vuoden 2015 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan.
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
25.2.2015 § 41. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 2.3.–15.4.2015. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELYkeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualueelle.
Lausunnossa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen ja rakennusten ylintä korkeusasemaa koskevan kaavamääräyksen muuttamisen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

Lausunnot ja muistutus

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

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen
Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu muistutuksen ja lausunnon johdosta. Kaavamääräystä rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylimmästä korkeusasemasta on tiukennettu. Kaiken tulee jäädä korkeusaseman +130 alapuolelle.
Vaikutusten arviointi

Kaavamuutos parantaa opiskelijoiden asuinoloja, Savilahden kampuksen kehitystä sekä Puijonlaakson elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää. Kaavamuutos tiivistää Puijonlaakson kaupunkirakennetta hieman rakennusoikeuden ja asuntojen määrän kasvamisen myötä, hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen ja ilmastovaikutuksiltaan positiivinen. Lähialueen asukkaiden huoli näkymien peittymisestä ja rakennusten läheisyydestä on otettu
huomioon asemakaavan muutosehdotuksessa rakennusten sijainnin ja koon
suunnittelussa. Joitain näkymiä peittyy, mutta toisaalta uusia avautuu kun
rakennuksia puretaan. Rakentamisen keskittyminen tiiviisti tontin länsiosaan
on haasteellinen sen lähiympäristön miellyttävyyden kannalta. Toisaalta tontin eteläosaan jää laaja avoin piha-alue, joka soveltuu hyvin oleskeluun ja harrastustoimintaan.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen,
joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.
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Kaupungin omistaman tontin vuokrasopimus tulee uusia ennen kaavan hyväksymistä.
Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n
mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet
osoitteensa.
Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 29.10.2014, kuulutus nähtävänäolosta, ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.
Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Viiteaineisto

2
3
4

7543/2013 kaavaselostus
7543/2013 kaavaselostuksen liitteet
7543/2013 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 29.10.2014, kuulutus nähtävänäolosta, ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.
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 tontin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 189

Asianro 28/00.02.01/2015

Kh:n tiedonannot
Kh:lle saapuneet kirjeet
1128/2015

Valtiovarainministeriön päätös 22.5.2015 Yhdistymisavustus ja valtionosuuksien vähenemisen korvauksesta. Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan
yhdistymisestä Kuopion kaupungille maksetaan yhdistymisavustusta vuosina
2015 – 2017 yhteensä 4 000 000 euroa. Ministeriö maksaa yhdistymisavustuksen vuosittain kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kuopion kaupunki ei ole oikeutettu kuntarakennelain 44 §:n mukaiseen valtionosuuksien
vähenemisen korvaukseen. Jälj. talous- ja strategia palvelu sekä Heikki Helve.

1163/2014

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan ote pöytäkirjasta 21.5.2015 Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuden määräytyminen. Aluepelastuslautakunta hyväksyy osaltaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja
kuntien maksuosuusperusteen tarkistuksen. Kuntien lausuntojen perusteella
aluepelastuslautakunta päättää, että Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen
maksuosuusperustetta ei muuteta.

1727/2015

Talous- ja rahoitusjohtajan päätöspöytäkirja 19.5.2015, (Muut asiat 2 §) Pitkäaikaisen lainan nostamisesta. Talous- ja rahoitusjohtaja päättää hyväksyä
Kuntarahoitus Oy:n lainatarjouksen 25.000.000 €:n nostamisesta.

3156/2015

Myönteinen suunnittelutarveratkaisu (konevarastohallin rakentamiseen) /
Puutossalmi
Myönteinen suunnittelutarveratkaisu (omakotitalon ja talousrakennuksen
rakentamiseen) / Haminalahti

3766/2015
3628/2012

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös maakuntakaavan vahvistamista koskevassa asiassa. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 10.6.2013
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan. Tuulivoimamaakuntakaavassa on
osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat, seudullisesti
merkittävät alueet koko maakunnan alueella. Maakuntakaavassa on osoitettu
myös Kuopion lentoaseman päivitetty melualue ja melualueen muutoksesta
aiheutuvat tarkistukset voimassa olevan maakuntakaavan mukaisiin alueen
muihin aluevarausmerkintöihin. Ympäristöministeriö jätti päätöksellään vahvistamatta Nilsiän Etelä-Kinahmin tuulivoima-alueen sekä mainittua tuulivoima-aluetta koskevat suunnittelumääräykset. Korkein hallinto-oikeus on
päättänyt, että ympäristöministeriön päätöstä ei muuteta.

4002/2015

Kuntalaisaloite 21.5.2015 Tennisverkko Eino Leinon liikuntapuistoon. Kuntalainen on jättänyt aloitteen Kuopion kaupungille, jossa hän pyytää tennisverkkoa Eino Leinon liikuntapuistoon, kun tekonurmipintainen monitoimikenttä mahdollistaa kesällä eri pallopelien pelaamisen mm. jalkapallo, koripallo, sähly ja tennis. Kentällä on jo valmiiksi tenniskentän rajamerkinnät.
Alueella asuu monta tennisseuran junioria sekä muita tennistä harrastavia,
jotka odottavat pelimahdollisuutta. Läh. vastattavaksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.
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4023/2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös erityisavustuksen myöntämisestä Iloa
ilmaisusta hankkeeseen 2015 – 2016. Myönnetyn avustuksen määrä
50 000,00 euroa. Jälj. talous- ja strategiapalvelu sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

4053/2015

Palosuojelurahaston selvityspyyntö rahaston vuosina 1988 – 2013 myöntämien rakennushankeavustusten nykytilanteesta sekä nykykäytöstä. Karttulan
kunta on saanut vuonna 1999 avustusta 950 000 markkaa uudisrakennusta
varten. Läh. vastattavaksi tilakeskukselle.
Vironlahden kunnanvaltuuston ote pöytäkirjasta 18.5.2015. Vironlahden kunnan eroaminen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymästä. Vironlahden
kunta on päättänyt erota Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymästä ja vaatii
kuntayhtymää maksamaan takaisin kunnan peruspääomaosuuden. Jälj. Janne Airaksinen sekä perusturvan palvelualue.
Savonia osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja 04/21.5.2015.
Tarkastuspäällikkö Tapani Laitisen irtisanoutuminen sisäisen tarkastajan
virasta ja tarkastuspäällikön viran vastaanottoilmoitus.
Pohjois-Savon liiton tiedote 25.5.2015: Pöljä on Pohjois-Savon vuoden kylä.
Pohjois-Savon maakuntahallitus nimesi Pöljän Pohjois-Savon vuoden kyläksi
2015.
Pohjois-Savon liiton tiedote 25.5.2015: Pohjois-Savon liitto vastustaa käräjäoikeuden kanslioiden lakkauttamista. Pohjois-Savon maakuntahallitus ei pidä
oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdottamaa 14:n käräjäoikeuden
mallia tarkoituksenmukaisena Itä-Suomen osalta, jossa Iisalmen ja Varkauden kansliat lakkautettaisiin. Maakuntahallituksen mielestä Iisalmen ja Varkauden kanslioiden lakkauttaminen heikentäisi kansalaisten oikeusturvaa ja
oikeuspalvelujen saatavuutta sekä se vaikuttaisi aluetalouteen heikentävästi.
Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
-

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksesta 7/20.5.2015,
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouksesta 4/21.5.2015,
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksesta
3/21.5.2015.

Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalla 18.–24.5.2015:
Asia nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§/
vuosi
5§/
2015

Päätöspvm

Otsikko

3740/2015

kaupunginjohtaja - KON
Kaupunginjohtaja

Muut asiat

18.5.2015

Vahingonkorvaukset

2§/
2015

20.5.2015

Henkilöstöasiat

1§/
2015

19.5.2015

Kuopion kaupungin edustajien
nimeäminen yhtiö- ja yhtymäkokouksiin sekä hallituksiin 2013 2016
Vahingonkorvaushakemus / veneen vaurioituminen puita kaadettaessa
Työajan määräaikainen muutos

1918/2015

kaupunginlakimies - KON
Kaupunginlakimies

3738/2015

kaupunginsihteeri - KON
Kaupunginsihteeri
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3623/2015
3967/2015
3546/2015

3953/2015

1727/2015

3766/2015
3156/2015

palvelualuejohtaja - KON
Palvelualuejohtaja kyp
palvelualuejohtaja - KON
Palvelualuejohtaja ptp
palvelualuejohtaja - KON
Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

talous- ja rahoitusjohtaja
- KON Talous- ja rahoitusjohtaja
talous- ja rahoitusjohtaja
- KON Talous- ja rahoitusjohtaja
yleiskaavajohtaja - KON
Yleiskaavajohtaja
yleiskaavajohtaja - KON
Yleiskaavajohtaja

Päätösehdotus

6§/
2015
26 § /
2015
24 § /
2015

19.5.2015

Maksut

2§/
2015

21.5.2015

Muut asiat

2§/
2015

19.5.2015

Lupa- ja ilmoitusasiat

12 § /
2015

19.5.2015

Suunnittelutarveratkaisu / Haminalahti 297-410-8-9-M602

Lupa- ja ilmoitusasiat

11 § /
2015

18.5.2015

Suunnittelutarveratkaisu / Puutossalmi 297-426-9-172

Henkilöstöasiat
Henkilöstöasiat

21.5.2015
18.5.2015

Täyttölupa kuljetuspalvelusihteerin
tehtävään
Kolmen sairaanhoitajan valinta
varahenkilöstöön
Henkilöstösiirrot Sairaalapalveluiden Nilsiän vuodeosastolta Vanhusten palveluohjauksen yksiköihin sekä Nilsiän vastaanottopalveluun
Kuopion museon, taidemuseon ja
korttelimuseon pohjakassojen
korottaminen
Pitkäaikaisen lainan nostaminen

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 pöydälle jaettiin täyttölupapäätös kuljetuspalvelusihteerin
tehtävään.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtaja päätösehdotuksen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (181-183, 185-186 §)
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.

