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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 136 - 137, 139 - 140, 142 - 143 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 138, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 138 osalta
liite A
seuraava valitusosoitus §:n 141 osalta
liite B
Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

Otsikko

Sivu

1

136 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

2

137 §

Pöytäkirjantarkastajat

5

3

138 §

Rakennuspaikkojen luovuttaminen Maaningan Keskisaaresta

6

4

139 §

*

Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen

11

5

140 §

*

Tiedonanto liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista koskevasta toimintamallista / Kuopion kaupunki ja
Pohjois-Savon ELY-keskus

15
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141 §

1-2

Oikaisuvaatimus Korvaharju - Putkinotko yksityistie, hevosilla ajo
kielletty -merkit

16
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142 §
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KYP tiedonannot 2016

20
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Ylimääräinen asia / Karttulan vesiosuuskunnalle myönnetyn lainatakauksen käyttötarkoituksen muutos
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136 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varsinaisista
jäsenistä olivat kokouksesta poissa Markku Söderström ja Sirpa Kulin. Kokouksessa oli läsnä varajäsen Sirpa Karjalainen.
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137 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Varpu Puskala ja Jari
Ruponen.

Päätös

Valittiin Varpu Puskala ja Jari Ruponen.
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§ 138

Asianro 6068/10.00.02.01/2016

Rakennuspaikkojen luovuttaminen Maaningan Keskisaaresta
Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut
Kaupungilla on vapaita rakennuspaikkoja Maaningan Keskisaaressa. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään 14 rakennuspaikan luovuttamista kaupunkirakennelautakunnan 16.3.2011 § 71, 28.9.2011 § 240 ja 25.2.2015 § 34
hyväksymien omakotitonttien yleisten luovutusperiaatteiden mukaisesti.
Luovutettavaksi esitettyjen rakennuspaikkojen sijainnit on esitetty oheisissa
kartoissa.
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Maaningan Keskisaaressa 29.1.2016 voimaan tulleella asemakaava-alueella sijaitsee yhteensä 29 vapaata kaupungin omistamaa rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat on tarkoitus luovuttaa vaiheittain.
Isohiekantie- ja Isohiekanranta -nimisillä kaduilla vesihuolto ja ajoyhteydet
ovat valmiina. Rauniotie -nimisen kadun kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta ei ole tehty päätöksiä.
Kaava-alueelle kuljetaan Keskisaaren yksityistietä pitkin. Asemakaavan mukaisten katujen kunnossapidosta huolehtii kaupunki.
Rakennuspaikat sijaitsevat asemakaavan mukaisilla erillispientalojen korttelialueilla (AO). Rakennuspaikat ovat pinta-aloiltaan noin 2 200 m² - 4 250 m².
Rakennusoikeus rakennuspaikoille määräytyy asemakaavassa määritellyn tehokkuusluvun e=0.15 mukaisesti.
Kaava-alueella sijaitsevista 29 rakennuspaikasta kolme on omarantaisia ja loput 26 ns. sisämaan rakennuspaikkoja. Nyt luovutettavaksi esitetyt 14 rakennuspaikkaa ovat ns. sisämaan rakennuspaikkoja, jotka sijaitsevat valmiin
kunnallistekniikan piirissä. Luovutettavaksi esitettyjen rakennuspaikkojen
lohkominen on vireillä.
Rantaan rajoittuvien, valmiin kunnallistekniikan piirissä olevien kolmen rakennuspaikan luovuttamista ja hinnoittelua koskeva asia tuodaan kaupunkirakennelautakunnan päätettäväksi sitten, kun rakennuspaikkojen maanomistus on kokonaan kaupungilla. Kaupungin maanomistuksen ja rantaviivan välissä olevaa vesijättömaata on hankittava kaupungille, jotta rakennuspaikoista
saadaan muodostettua asemakaavan mukaisia. Loput 12 sisämaan rakennuspaikkaa luovutetaan myöhemmin, kun Rauniotie -nimisen kadun kunnallistekniikan rakentamisesta on tehty päätös.
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Luovutusperiaatteet

Rakennuspaikat esitetään luovutettaviksi voimassa olevilla kaupunkirakennelautakunnan päätöksien 16.3.2011 § 71, 28.9.2011 § 240 ja 25.2.2015 § 34 mukaisilla luovutusperiaatteilla.
Rakennuspaikat esitetään luovutettaviksi vuokraamalla. Rakennuspaikoille
esitetään määritettäväksi neliöhinnat, jotka sidotaan elinkustannusindeksin
pistelukuun 1906 (joulukuu 2015). Vuotuinen vuokra on 4 % tontin pääomaarvosta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu
2015). Rakennuspaikka voidaan myydä vuokralaiselle sitten, kun tontin rakentamisvelvoite on maanvuokrasopimuksen mukaisesti täytetty.

Hinnoittelu

Pihtisalmesta sekä Keskisaaren ensimmäiseltä asemakaava-alueelta Maaningan kunta möi rakennuspaikkoja 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Kuopion ja
Maaningan kuntaliitoksen jälkeen vuoden 2015 alusta rakennuspaikkojen
luovutusehdot muutettiin vastaamaan Kuopion kaupungin käytäntöjä. Kaupunkirakennelautakunta päätti 11.2.2015 kokouksessaan Maaningan vapaiden
rakennuspaikkojen luovutusehdot ja hinnat, jotka elinkustannusindeksin
muutoksella tarkistettuna ovat vuonna 2016 sisämaanrakennuspaikoilla 2,99
euroa/m² - 6,99 euroa/m² ja rantaan rajoittuvilla rakennuspaikoilla 7,98 14,97 euroa/m².
Kuntaliitoksen jälkeen Pihtisalmen ja Keskisaaren alueilta on luovutettu
vuokraamalla yksi rakennuspaikka. Tällä hetkellä Pihtisalmen alueella on jatkuvassa tonttihaussa haettava 12 rakennuspaikkaa ja Keskisaaren alueella
kaksi rakennuspaikkaa.
Maaningan kirkonkylästä rakennuspaikoille on matkaa noin 5 kilometriä. Rakennuspaikkojen sijainti sekä etäisyys Kuopion keskustasta ja Maaningan kirkonkylästä huomioon ottaen luovutukseen esitettyjen rakennuspaikkojen perusneliöhinnaksi esitetään 4 euroa/m².
Tonttien hinnat on esitetty seuraavassa kartassa.
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Vaikutusten arviointi

Rakennuspaikkojen luovuttaminen lisää vaihtoehtoja maaseutumaiseen rakentamiseen ja tuo uusia asiakkaita Maaningan palveluille. Ilmastopoliittisesti päätösesitys ei ole pelkästään positiivinen, koska rakennuspaikkojen sijainti
Maaningan keskustaan nähden hajauttaa yhdyskuntarakennetta ja kulkeminen rakennuspaikoilta palveluiden ääreen tukeutunee henkilöautoliikenteeseen. Toisaalta rakennuspaikkojen luovuttaminen voi vähentää rakentamistarvetta haja-asutusalueella, mikä on ilmastopoliittisten tavoitteiden mukaista.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Maaningan Keskisaaressa sijaitsevat korttelin 213 rakennuspaikat 1 - 2, korttelin 214 rakennuspaikat 1 - 2,
korttelin 215 rakennuspaikat 5 - 6, korttelin 216 rakennuspaikat 1 - 6 ja korttelin 217 rakennuspaikat 1 - 2 luovutetaan kaupunkirakennelautakunnan
16.3.2011 § 71, 28.9.2011 § 240 ja 25.2.2015 § 34 hyväksymien omakotitonttien yleisten luovutusperiaatteiden mukaisesti.
Rakennuspaikkojen pääomahinnat ovat seuraavat:
Rakennuspaikat
Kortteli 213 rakennuspaikat 1 - 2
Kortteli 214 rakennuspaikat 1 - 2
Kortteli 215 rakennuspaikat 5 - 6
Kortteli 216 rakennuspaikat 1 - 6
Kortteli 217 rakennuspaikat 1 - 2

Hinta
(€/m²)
4
4
4
4
4

Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).
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Rakennuspaikat luovutetaan vuokraamalla. Vuosivuokra on 4 % rakennuspaikan pääoma-arvosta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun
1 906 (joulukuu 2015).
Valmistelija
Maija Lång
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 0447185536

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 139

Asianro 4217/10.03.01.02/2016

Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen
Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut
Taustaa

Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito on ollut kokeiluna käytössä vuoden 2015 alusta. Kokeilu päättyy vuoden 2016 lopussa. Kokeilun tulosten perusteella päätetään, jatketaanko keskitettyä puhtaanapitoa
kokeiluajan jälkeen. Mikäli keskitettyä puhtaanapitoa jatketaan, lähtökohtana
on urakkakilpailutus, johon myös kokeilun aikana työn suorittanut kuntatekniikkaliikelaitos MESTAR saa osallistua. Kokeilun aikana puhtaanapitotyöt on
tehnyt tuntilaskutustyönä kaupungin omistama kuntatekniikkaliikelaitos
MESTAR.
Keskitetyn ratkaisun tavoitteena on ollut katualueiden puhtaanapidon tasaisen laadun varmistaminen Kuopion kaupunkikeskustassa. Siinä on kokeiluun
kuuluvalla alueella pääosin onnistuttu. Parannettavaa on ollut puhtaustasoissa viikonloppuina, jolloin roskaantuminen on ollut runsainta. Tähän on haettu parannusta siirtämällä kokeilun aikana yksi roskienkeruukerta 2 luokan
puhtaanapitoalueelta keskeltä viikkoa viikonloppuun. Nykyinen keskitetyn
puhtaanapidon rajaus on tehty siten, että puhtaanapidon raja paikoin kadun
keskilinjassa. Tällaisilla kaduilla puhtaanapidon tasoero kiinteistöjen järjestämässä puhtaanapidossa ja keskitetyssä puhtaanapidossa on selkeä keskitetyn puhtaanapidon eduksi.
Katujen puhtaanapito määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa.
Esityksen liitteeseen on kerätty otteita kyseisen lain kolmannesta luvusta, joka
koskee katujen ja alueiden puhtaanapitoa.

Keskitetyn puhtaanapidon alueen määrittely ja puhtaanapitoalueet
Käytännössä puhtaanapito tarkoittaa puhtaanapitoa käsin (roskan keruu, roska-astioiden tyhjentäminen, puiden lehtien poisto ym. jätteen poisto) ja koneellista puhtaanapitoa mm. imulakaisuautolla. Puhtaanapito on ympärivuotista toimintaa.
Kaupunki on hoitanut keskitetyn puhtaanapidon ja laskuttanut sen alueella
olevia kiinteistöjä syntyneiden kustannusten perusteella.
Hoitotasot

Kävelykeskustan katujen alueella puhtaanapidon taso on jaettu kahteen hoitotasoon: hoitotaso 1 (oranssi) ja hoitotaso 2 (vihreä). Alueet on esitetty liitteenä
olevassa kartassa.
Hoitotasoon 1 kuuluu karttaliitteen mukaisesti: Haapaniemenkatu välillä
Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Puijonkatu välillä Tulliportinkatu Minna Canthin katu, Kauppakatu välillä Savonkatu - Vuorikatu.
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Hoitotaso 1 on jaettu kesä- (1.4. - 30.9.) ja talvipuhtaanapitoon (1.10. - 31.3.).
Hoitotaso on määritelty käsi- ja konepuhtaanpidon suorituskertoina päivä/
viikko, lisäksi on ilmoitettu muita toimenpideaikoja.
Ajalla 1.4. - 30.9. ma - su (7 x viikossa):
−

arkiaamu klo 7.30 mennessä, iltapv klo 17.00 mennessä

−

sunnuntaina aamu 8.00 mennessä, iltapv klo 17.00 mennessä

−

puhtaanapito koneellinen 1 x päivässä

−

roskankeruu 2 x päivässä, mistä kone ei saa

−

roska-astioiden tyhjennys 2 x päivässä

Ajalla 1.10. - 31.3. ma - la (6 x viikossa)
−

aamulla klo 8.00 mennessä

−

käsipuhtaanapito 1 x pv (6 x viikossa) siirretty lauantaille lisäkerta talviluokan 2-luokasta (ke)

−

roska-astioiden tyhjennys 2 x viikossa

Hoitotasoon 2 kuuluu karttaliitteen mukaisesti: Savonkatu Ajurinkadun
puoleinen katualue välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Tulliportinkatu Torikadun puoleinen katualue välillä Savonkatu - Haapanimenkatu, Torikatu välillä Savonkatu - Ajurinkatu, Ajurinkatu välillä Tulliportinkatu Minna Canthin katu, Lapinlinnankatu välillä Savonkatu - Vuorikatu, Hallikatu
välillä Kauppakatu - Minna Canthin katu, Minna Canthin katu Lapinlinnankadun puoleinen katualue, Tulliportinkatu välillä Puijonkatu - Vuorikatu, Kirjastokatu välillä Puijonkatu - Vuorikatu, Käsityökatu välillä Tulliportinkatu Minna Canthin katu, Vuorikatu Käsityökadun puoleinen katualue välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu.
Hoitotaso 2 on jaettu kesä- (15.4. - 30.9.) ja talvipuhtaanapitoon (1.10. 14.4.). Hoitotaso on määritelty käsi- ja konepuhtaanpidon suorituskertoina
päivä/viikko, lisäksi on ilmoitettu muita toimenpideaikoja.
Ajalla 15.4. - 30.9. ma, ke, pe, la, su
−

aamulla 8.00 mennessä

−

puhtaanapito koneellinen 1 x viikossa

−

roskankeruu 1 x päivässä (5 x viikossa)

−

roska-astioiden tyhjennys 1 x päivässä (5 x viikossa)

Ajalla 1.10. - 14.4. ma, pe (2 x viikossa)
−

aamulla klo 8.00 mennessä

−

käsipuhtaanapito 1 x päivässä (2 x viikossa) ke siirretty talviaika 1-luokan
lauantaille

−

roska -astioiden tyhjennys 2 x viikossa

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

Pöytäkirja

11/2016

13 (25)
139 §

07.09.2016

Vaikka kaupunki ottaa huolehtiakseen keskustan kävelykatujen puhtaanapidon, se ei poista katualueilla toimivien yritysten puhtaanapitovelvoitetta muina aikoina, jos toiminta aiheuttaa roskaamista.
Kustannukset ja niiden jakautuminen
Vuoden 2015 kustannustoteutuma keskitetystä puhtaanapidosta oli hoitotason 1 alueilla 81 550 euroa ja hoitotason 2 alueilla 35 699 euroa. Yhteensä kulut vuodelta 2015 olivat 117 249 euroa.
Esityksen liitteenä on kartta puhtaanapitoalueista. Karttaan on merkitty tonttikohtaisesti puhtaanapitoneliöiden jakautuminen hoitoluokittain. Kiinteistöltä perittävät kustannukset määräytyvät hoitotason perusteella ja laskutetaan
toteutuneilla kustannuksilla. Esityksen liitteenä on kartta toteutuneista kustannuksista kiinteistöille v. 2015.
Mukana ovat alueella olevat kaupungin kiinteistöt ja puistot.
Lautakuntakäsittely

Lautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2016 § 88, että esitys kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkamisesta kokeilujakson jälkeen pysyvänä käytäntönä laitetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja lähetetään
toimenpidealueen kiinteistöille kommentteja varten.
Esittelijä täydensi alkuperäistä esitystä siten, että mikäli keskitettyä puhtaanapitoa jatketaan, lähtökohtana on urakkakilpailutus, johon myös Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar voi osallistua. Puhtaanapidon jatkamisesta päätettiin järjestää infotilaisuus kesän aikana. Asia tuodaan nyt kuulemiskierroksen
jälkeen uudelleen kaupunkirakennelautakuntaan päätöksentekoa ja asian
eteenpäin viemistä varten.

Nähtävillä olo

Esitys Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkamisesta oli nähtävillä 23.6.- 22.8.2016. Kuulutuksen mukaisesti asiasta järjestettiin tiedotustilaisuus 17.8.2016 valtuustosalissa. Muistutukset päätöksestä tuli jättää 22.8 2016 mennessä. Päätöksestä ei tullut määräaikaan mennessä yhtään muistutusta, eikä tiedotustilaisuuteen tullut yhtään kuulijaa.

Vaikutusten arviointi

Yhtenäinen puhtaanapito parantaa kävelykeskustan viihtyvyyttä. Roskien
keruu suoritetaan keskitetysti kesäaikana 1 -hoitotasossa päivittäin ja 2- hoitotasossa 5 päivänä viikossa, kuitenkin viikonlopun kaikkina päivinä. Keskitetyn puhtaanapidon ja kiinteistöjen oman roskienkeruun avulla roskien määrää saadaan keskustassa vähennettyä.
Keskitetyllä toiminnalla saadaan puhtaanapitoa tehostettua moniin yksittäisiin toimijoihin verrattuna. Tehokkaalla toiminnalla on positiivisia ilmastovaikutuksia.
Siisteys luo positiivista imagoa Kuopion kaupungille ja se lisää kaupunkikeskustan vetovoimaa.
Puhtaudella on myös positiivinen vaikutus yritystoimintaan.

Esitys

Esitän lautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että kävelykeskustan keskitettyä puhtaanapitoa jatketaan. Kävely-
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keskustan puhtaanapito kilpailutetaan edellyttäen, että kuntatekniikkaliikelaitos MESTAR saa osallistua järjestettävään kilpailuun. Kävelykeskustan katualueiden puhtaanapidosta tehdään pysyvä käytäntö. Urakan kilpailuttaminen
tapahtuu syksyn 2016 aikana ja valittu urakoitsija aloittaa alueen puhtaanapitotyöt vuoden 2017 alusta.
Viiteaineisto

1
2
3
4

4217/2016 Kuopion katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut (ei jaeta
uudestaan, julkaistaan internetissä)
4217/2016 Otteita kunnossa- ja puhtaanapitolaista (ei jaeta uudestaan,
julkaistaan internetissä)
4217/2016 Toteutuma kiinteistöittäin 2015 (ei jaeta uudestaan, julkaistaan internetissä)
4217/2016 Puhtaanapitoneliöiden jakautuminen kiinteistöittäin (ei jaeta
uudestaan, julkaistaan internetissä)

Valmistelija
Juho Pelkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 7185 674

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

Päätös

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 140

Asianro 6005/11.00.00/2016

Tiedonanto liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista koskevasta toimintamallista / Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus
Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus
Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat laatineet yhteistyössä
toimintamallin, jonka laatiminen on käynnistynyt käytännön haasteista liitooravan suojelun, kaavoituksen ja asuntorakentamisen yhteensovittamisessa.
Valtakunnallisen kattavan ajantasaisen ohjeistuksen puuttuessa on päädytty
laatimaan oma paikallisesti sovellettava toimintamalli, jossa on sovittu periaatteet menettelyistä liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisessa tavoitteena varmistaa niin kaupunkirakenteen toimivuus
kuin liito-oravan lainsäädäntöpohjainen suojelu.
Vaikutusten arviointi

Toimintamallin soveltaminen nopeuttaa ja selkeyttää liito-oravan suojeluun ja
maankäytön suunnitteluun liittyviä menettelyjä. Toimintamallilla on positiiviset vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja talouteen sekä kaupungin strategian
toteuttamiseen.

Esitys

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatima toimintamalli
liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisesta annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

Viiteaineisto
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6005/2016 Toimintamalli (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

Valmistelija
Anne Turkia
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 5415

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 141

Asianro 1840/08.00.00/2015

Oikaisuvaatimus Korvaharju - Putkinotko yksityistie, hevosilla ajo kielletty -merkit
Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus
Korvaharju - Putkinotko yksityistien tietoimikunnan puheenjohtaja Pasi Lyytikäinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen suunnittelupäällikön 24.2.2016 tekemään päätökseen (21§/2016). Päätös koski Korvaharju - Putkinotko yksityistien tienhoitokunnan anomia hevosliikenteen kieltäviä liikennemerkkejä, joille kaupunki ei antanut tieliikennelain 51§ mukaista lupaa.
Suunnittelupäällikön päätös 24.2.2016 21§
Korvaharju - Putkonotko yksityistien tiekunta on kokouksessaan 25.5.2015
päättänyt hankkia 3 kpl hevosilla ajo kielletty -kylttejä. Kokouksen pöytäkirjan mukaan tiekunta on päättänyt hankkia myös 3 kpl yksityistie-kylttiä.
Oikeus liikkua yksityisellä tiellä on lähtökohtaisesti jokamiehen oikeus, mutta
tien säännöllistä käyttämistä ei sellaiseksi katsota. Tien käyttämiseen tarvitaan lupa, jos tietä käytetään muun kuin tieosakkaan järjestämään toimintaan, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia. Tiekunta voi yleisesti
kieltää kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien
käytön tai työkoneiden kuljettamisen niiltä, joilla ei ole oikeutta tiehen. Tieosakkaan hevosajoneuvoa ei voida kieltää. Hevosajoneuvo-kielto ei koske ratsastamista ellei sitten kyse ole järjestetystä toiminnasta.
Tien käytön kieltämistä rajoittaa, jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tien
kunnossapidossa. Tällöin tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Säännölliseen liikenteeseen tai toimintaan, joka lisää selvästi tien kunnossapitokustannuksia, tarvitaan tiekunnan lupa.
Korvaharju - Putkinotko -yksityistie saa kunnan avustusta tien ylläpitoon.
Tämän perusteella tiekunta ei voi kieltää yksittäistä ryhmää satunnaisesti
käyttämästä tietä. Koska satunnaista hevosliikennettä ei voi kieltää, ei kaupunki anna lupaa anottujen kieltomerkkien asettamiseen. Säännölliseen liikenteeseen tarvitaan kuitenkin tiekunnan lupa. Tiekunta voi periä tien käytöstä käyttömaksun.
Jos hevosajoneuvojen tai ratsukoiden katsotaan aiheuttavan liikenneturvallisuusriskin, tiekunta voi harkita hevosista varoittavien liikennemerkkien asettamista.
Kaupungin linjana on ollut, että yksityistie-liikennemerkeille ei ole annettu
lupaa sellaisille teille tai tien osille, joille maksetaan kunnan avustusta tien ylläpitoon. Yksityistie-kilpi antaa viestin, että ajaminen olisi kiellettyä. Kuitenkin kunnan avustamalla tiellä ei voi kieltää satunnaista liikennettä. Yksityistie-kilvet voi laittaa sellaiselle teille, joilla ei makseta avustusta.
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Päätös
Kaupunki ei anna tieliikennelain 51§ mukaista lupaa asettaa hevosilla ajokielletty merkkejä.
Kaupunki ei anna tieliikennelain 51§ mukaista lupaa asettaa yksityistiemerkkejä sellaiselle tielle, jolle maksetaan kunnan tain valtion avustusta ylläpitoon. Muille teille kilvet voi asettaa.
Oikaisuvaatimus

Putkinotko - Korvaharju yksityistien tiekunta:
”Olemme vuosikokouksessa päättäneet, että hevosliikenne kielletään Putkinotkontie 0-190, koska se aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin. Tietä käyttävä hevosliikenne ei ole kuulunut tiekunnan osakkaisiin. Hevosliikenne ei ole
ollut satunnaista ja kun hevostallille on lähetetty tienkäyttömaksu, ovat he
kieltäytyneet maksamasta sitä.
Päätös perustuu Suomen Tieyhdistyksen kustantamaan teokseen "Tiekunta ja
tieosakas". Kappaleessa "Yksityisteiden tienkäytön pelisääntöjä" on alaotsikko
"Hevosliikenne".
"Tieosakkaan tienkäyttöä -ratsastusta tai ravivalmennusta tiekunta ei voi kieltää. Sen sijaan tiekunta voi tarvittaessa kieltää tienkäytön ulkopuolisilta hevosajoneuvoilta. Ratsastus vahinkoa, haittaa tai häiriötä tuottamatta kuuluu
jokamiehenoikeuden piiriin. Ratsastamista yksityistiellä ei siten voida liikennemerkillä kieltää ellei kieltoon ole jokin liikenneturvallisuussyy."
Liikenneturvallisuussyistä pyydämme oikaisua päätökseen 1840/2015.”

Lainsäädäntöä

Liitteessä 1 on esitetty asiaan liittyvää lainsäädäntöä

Perustelut päätösesitykselle
Tieliikennelain 51 § mukaisesti yksityisteiden tienhoitokuntien on kysyttävä
lupa kunnalta lupa ennen liikennemerkin asettamista. Kunta ei saa evätä lupaa ilman pätevää syytä. Kaupunki ei ole antanut lupaa, jos esitetty liikennemerkki on lain tai yleisesti hyväksyttyjen liikennemerkkien suunnitteluohjeiden vastainen. Tässä tapauksessa hevosliikennettä kieltäville merkeille ei annettu lupaa, koska tie saa kaupungin avustusta. Yksityistielain 80 § perusteella tiekunta voi kieltää hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön niiltä, joilla ei
ole oikeutta tiehen. Mutta toisaalta saman lain 96 § mukaan, jos tiekunta saa
valtion tai kunnan avustusta, tien käyttämistä ei saa kieltää sinä ajanjaksona,
jota avustus koskee. Korvaharju - Putkinotkon yksityistie saa kaupungin avustusta. Suunnittelupäällikön päätöksessä ei otettu kantaa aiheutuuko Korvaharju - Putkinotkon yksityistiellä hevosajoneuvoista vaaratilanteita. Asiaa tarkasteltiin vain lainsäädännön kannalta.
Lain yksityisistä teistä nojalla tien käyttämiseen tarvitaan tiekunnan lupa, jos
tietä käytetään muun kuin tieosakkaan järjestämään toimintaan, joka selvästi
lisää tien kunnossapitokustannuksia. Luvanvaraista on siis ko. käyttäjäryhmän säännöllinen tai tilapäinen toiminta, josta aiheutuu vähäistä suurempaa
haittaa tien pitämiselle, tieosakkaille tai sijaintikiinteistöille. Tällaista haittaa
on esim. tienpitokustannusten lisääntyminen, tieosakkaiden liikenteen vaikeutuminen tai vaarantuminen. Lähtökohtaisesti satunnaisesta käytöstä tielle
ei aiheudu yleensä haittaa. Soveltamisalan ulkopuolella on jokamiehenoikeu-
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den nojalla tapahtuva liikkuminen, kun taas järjestetty toiminta täyttäessään
em. kriteerit vaatii tiekunnan luvan. Tiekunnan kokous voi antaa luvan säännölliseen toimintaan. Tien käyttämisestä voidaan periä mainitun lain 26 §:n
mukainen käyttömaksu toiminnan järjestäjältä.
Tieosakkaat tai tiekunta voivat yleisesti kieltää kaikilla tai joillakin moottoritai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön tai työkoneiden kuljettamisen
niiltä, joilla ei ole oikeutta tiehen. Hevosajoneuvo tarkoittaa hevosen vetämää
vaunua tai rekeä. Kuitenkin kun tienpidolle aiheutuva vähäistä suurempi haitta johtuu esim. useista satunnaisesti tietä käyttävistä tai tien käytöstä ei voida
muutoin sopia, voi tiekunta kunnan suostumuksella kieltää muutakin kuin
moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvaa tien käyttämistä tai rajoittaa sitä.
Tällöin on noudatettava tieliikennelain 51§, mutta kunnan avustamien teiden
osalta on voimassa, mitä 96 §:ssä säädetään.
Kunnan harkintavaltaa on yksityistielaissa rajattu siten, että kunta voi antaa
suostumuksen ratsastuksen kieltämiseen tai rajoittamiseen vain, jos muusta
kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvasta liikenteestä aiheutuu huomattavaa
haittaa kiinteistön tai rekisteriyksikön omistajalle. (96 § 1 mom) Kyse on siitä,
milloin huomattavan haitan kynnys voi ylittyä. Liikenteen vaarantuminen voi
siis ylittää vähäistä suurempi haitta -kynnyksen, mutta se ei vielä tarkoita, että pelkkä ”liikenneturvallisuussyy” ylittäisi huomattava haitta -kynnyksen rajan. Huomattavan haitan on lisäksi laissa säädetysti kohdistuttava kiinteistön
tai rekisteriyksikön omistajille. Tästä voisi päätellä, että liikenneturvallisuuden vaarantuminen ei itsessään suoranaisesti kohdistu tiettyihin kiinteistöihin vaan tienkäyttöön kokonaisuutena, vaikkakin se vaikuttaa erityisesti niiden kiinteistöjen omistajiin, ketkä tietä aktiivisesti käyttävät. Jotta kunta voi
arvioida sitä, täyttyvätkö suostumuksen myöntämisen edellytykset, kunnalle
tulee näyttää toteen huomattava haitta.
Suostumuksen myöntäminen yksityistie -merkkeihin ei varmastikaan ratkaise
ko. ongelmaa. Tässä tapauksessa tiekunta ei ole näyttänyt, miten hevosliikenne käytännössä aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin. Liikenneturvallisuussyy
ei täytä laissa säädettyä huomattavan haitan kynnystä. Kunnalla on myös ollut
pätevät, tieliikennelain 51 §:n 2 momentin edellyttämät syyt, 24.2.2016 antamassaan päätöksessä olla myöntämättä suostumusta pyydettyjen liikenteen
ohjauslaitteiden asentamiseen. Tiekunnan oikaisuvaatimuksen mukaan hevosliikenne ei ole ollut satunnaista ja kun hevostallille on lähetetty tienkäyttömaksu, he ovat kieltäytyneet maksamasta sitä. Tästä voi tehdä myös sellaisen johtopäätöksen, että tiekunnan ensisijainen tavoite on ollut saada hevostalli maksamaan tien ylläpidosta. Lain mukaan tiekunnalla onkin oikeus periä
tienkäyttömaksu.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että oikaisuvaatimus hylätään.

Liitteet
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1840/2015 Oikaisuvaatimus / Putkinotko-Korvaharju yksityistien tiekunta
1840/2015 Liite 1 lainsäädäntöä

Valmistelija
Jouko Häyrinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 5423
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Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 142

Asianro 136/00.02.03/2016

KYP tiedonannot 2016

Liitteet
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136/2016 Viranhaltijapäätökset 15.8. - 28.8.2016

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 143

Asianro 5693/02.05.06/2016

Ylimääräinen asia / Karttulan vesiosuuskunnalle myönnetyn lainatakauksen käyttötarkoituksen muutos
Va. suunnittelujohtajan sijainen Tanja Leppänen
Asemakaavoitus
Tiivistelmä
Karttulan vesiosuuskunta on hakenut käyttökohteen muutosta Kuopion kaupungilta
saamalleen lainatakaukselle. Kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että käyttökohde muutetaan osuuskunnan hakemusta vastaavaksi ja kohdennetaan Vehmersalmelle Hormajärvi - Vuorisalo
-vesihuoltohankkeeseen.

Alkuperäinen lainatakauksen käyttökohde
Karttulan vesiosuuskunta on alun perin saanut lainatakauksen Hirvijärven ja
Riuttalan vesihuoltohankkeita varten haetulle 500 000 euron pankkilainalle.
Hirvijärven osalta lainatakausta ei ole tarvinnut käyttää uuden lainan nostamiseksi vaan hanke on saatu rahoitettua osuuskunnan aikaisemmalla lainalla.
Riuttalan osalta Karttulan vesiosuuskunta on kartoittanut Riuttalan alueen
vesihuoltohankkeen toteutusmahdollisuuksia vuoden 2016 alussa. Osuuskunnan tekemän selvityksen mukaan hankkeen liittyjämäärä on vähäinen eikä
hanketta ole taloudellisesti järkevää käynnistää. Tästä syystä hanketta on perusteltua lykätä tulevaisuuteen.
Käyttökohteen muutos

Hormajärvi - Vuorisalo -hanke koostuu vesijohdon rakentamisesta Vehmersalmen taajamasta Itä-Kallaveden verkoston kautta Vuorisaloon ja siitä edelleen Pohjois-Tuusniemen vesijohtoverkostoon. Hankkeella turvataan varavesiyhteys Itä-Kallaveden vesijohtoverkostoon ja hankkeeseen sisältyy myös
viemäri Hormajärven ja Hormalahden alueen kiinteistöille. Karttulan vesiosuuskunta toimii hankkeen rakennuttajana Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan pyynnöstä. Itä-Kallaveden ja Karttulan vesiosuuskunnan allekirjoittaman
sulautumissuunnitelman mukaan Itä-Kallaveden vesiosuuskunta sulautuu
osaksi Karttulan vesiosuuskuntaa 2017 alusta, mikäli Itä-Kallaveden vesiosuuskunta päättää hyväksyä sulautumisen syksyn 2016 kokouksessaan. ItäKallaveden ja Karttulan sulautumisen myötä Itä-Kallaveden verkostot siirtyvät Karttulan vesiosuuskunnan taseeseen.
Lainatakauksen käyttökohteen muutos Hormajärvi - Vuorisalo -alueen vesihuoltohankkeeseen on perusteltua vesihuoltolain nojalla. Hanke on osa vesihuollon yleistä kehittämistä (VHL 5 §) ja sillä varaudutaan myös mahdollisiin
häiriötilanteisiin varavesiyhteyden perustamisen myötä (VHL 15 a §). Hankealue on vielä vahvistamattomalla Itä-Kallaveden toiminta-alueen osalla, jonne
kuitenkin Itä-Kallaveden edellisen toiminta-aluepäätöksen (Vehmersalmen
kunnanvaltuusto 20.12.2004 § 47) perusteella verkostojen on oletettu laajentuvan vuoteen 2020 mennessä.
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Lainatakauksen avulla otettava laina käytetään hankkeen rakennushankkeen
rahoittamiseen rakennusaikana ja myöhemmin pitkäaikaisena osakkaiden
lainaosuusrahoituksena. Hankkeen muu rahoitus hoidetaan kiinteistökohtaisilla liittymismaksuilla ja Kuopion kaupungin myöntämällä vesihuoltoavustuksella (Kuopion kaupunginhallitus 30.5.2016 § 159).
Vaikutusten arviointi

Hormajärvi - Vuorisalo -hankkeen rahoituksesta liittymismaksut ja kaupungin myöntämä avustus ohjautuvat Karttulan vesiosuuskunnan kassaan vasta
rakentamisen edetessä ja verkostojen valmistuessa. Lainatakauksen käyttökohteen muutoksen avulla Karttulan osuuskunta voi nostaa pankkilainan, jolla vesiosuuskunta hoitaa hankkeen rakennusaikaisen maksuliikenteen kuten
rakennusurakoitsijalle maksetut suoritukset. Tällä tavoin rakennushanke voidaan hoitaa osuuskunnan muuta taloutta vaarantamatta.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki päättää muuttaa Karttulan vesiosuuskunnalle 28.9.2015 myönnetyn omavelkaisen lainatakauksen käyttötarkoitusta siten, että lainatakaus on käytettävissä Hormajärvi - Vuorisalo
-alueen vesihuollon rakentamiseen Hirvijärven ja Riuttalan vesihuoltohankkeiden sijaan.

Liitteet
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5693/2016 Lainatakauksen käyttökohteen muutoshakemus 3.8.2016

Valmistelija
Matti Sutinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 5360

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan sijaisen esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunkirakennelautakunta (138 §)
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
Kaupunkirakennelautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

PL 1097, 70111 KUOPIO
Suokatu 42
044 718 5113 tai 044 718 5110
kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi

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. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
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 toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus / kaupunkirakennelautakunta (141 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Yksityisoikeudellisen riita-asian (esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus) tutkiminen ja ratkaiseminen ei korvauksen perusteen ja määrän osalta kuulu
hallinto-oikeuden toimivaltaan.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika
Valitusaika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64
029 56 42502 (vaihde)
029 56 42501
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
8.00 - 16.15

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

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
−

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

−

muutosvaatimuksen perusteet.

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

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja
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−

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

−

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

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

