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Kokoustiedot
Aika

09.04.2018 maanantai klo 18:00 - 19:15

Paikka

Valtuustotalo, valtuustosali, Suokatu 42

Saapuvilla olleet jäsenet
Sari Raassina, puheenjohtaja (Kansallinen Kokoomus)
Markku Rossi, 1. varapuheenjohtaja (Suomen Keskusta)
Tuula Väätäinen, 2. varapuheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Ismo Apell (Suomen Keskusta)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Risto Asikainen (Vasemmistoliitto), varajäsen
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus)
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit)
Elena Chiksoeva (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Nina Hakokivi (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), varajäsen
Ritva Hakulinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hanna Happonen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Anna Hartikainen (Suomen Keskusta)
Markus Jukarainen (Perussuomalaiset)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta)
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Kaisa Kantele (Vihreä liitto)
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto), varajäsen
Marko Kilpi (Kansallinen Kokoomus)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Hilkka Kontiainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Ari (Allu) Koskinen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Keijo Laukkanen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Vesa Linnanmäki (Suomen Keskusta)
Kari Loponen (Suomen Keskusta)
Jouko Lösönen (Suomen Keskusta)
Laura Meriluoto (Vasemmistoliitto)
Heikki Meriranta (Vihreä liitto), varajäsen
Marjaana Mikkonen (Vasemmistoliitto)
Hanna Nevala (Kansallinen Kokoomus)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Jarmo Nykänen (Suomen Keskusta)
Antero Peiponen (Suomen Keskusta)
Pia Punkki (Perussuomalaiset)
Liisa Pietikäinen (Vihreä liitto)
Laura Pulkka (Vihreä liitto)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
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Matti Sariola (Vihreä liitto)
Hetti Rytsy (Suomen Keskusta), varajäsenKaija Räsänen (Perussuomalaiset), varajäsen
Tuula Savolainen (Suomen Keskusta)
Irja Sokka (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Veijo Tirkkonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Taisto Toppinen (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Matti Vanhanen (Perussuomalaiset), varajäsen
Erkki Virtanen (Vasemmistoliitto)
Eija Vähälä (Kansallinen Kokoomus)
Iiro Väisälä (Vihreä liitto)
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)

Poissa olivat esteen ilmoittaen seuraavat jäsenet
Miia Eskelinen-Fingerroos
Kari Hartikainen
Tahvo Kekkonen
Kimmo Kivelä
Jukka Pulkkinen
Jukka Savolainen
Leila Savolainen
Veera Willman
Samuli Voutila
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Elena Chiksoeva
Risto Asikainen
Kalle Keinänen
Kaija Räsänen
Nina Hakokivi
Taisto Toppinen
Hetti Rytsy
Matti Vanhanen
Heikki Meriranta

- Savolainen-Lipponen Teija estynyt
- Kaunisto Petri estynyt

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
Jari Saarinen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Jari Kyllönen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Raija Korhonen, viestintäpäällikkö
Heikki Vienola, hallintojohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Asiat

Pöytäkirja

3/2018

09.04.2018

Julkinen

3 (21)

26 - 30 §

Allekirjoitukset
Sari Raassina
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, kaupunginkansliassa 13. 4.2018

Marja Berg

Tapio Tolppanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 16.4.2018

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 26 – 29 osalta,
koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus §:n 30 osalta
liite L
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1
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7
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Sivu
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26 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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27 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Marja Berg ja Tapio Tolppanen.
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Kaupunginhallitus

96 §

§ 28

26.3.2018
Asianro 2803/12.03.01.05/2017

Hyvinvointikertomus/ Vuosittainen raportti: vuoden 2017 hyvinvointitavoitteiden toteutumisen arviointia
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 26.3.2018 96 §
Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan
tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa ja raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa eli neljän
vuoden välein, Kuopion laaja 2013-2016 kertomus valmistui keväällä 2017.
Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin
ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja
määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomuksen laativat eri
hallinnonalat yhdessä. Kuopiossa asiakirjan laativat hyvinvointiryhmä ja valmisteleva ryhmä.
Tässä raportissa arvioidaan vuodelle 2017 asetettujen tavoitteiden toteutumista. Indikaattoritietoa ei ole vielä saatavilla kaikkien tavoitteiden
osalta vuodeta 2017.
Ohessa liitteenä on vuodelle 2017 asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointiraportti.
Lisätietoja: www.kuopio.fi/hyvinvointi

Esitys

Liitteet

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosittaisen
raportin tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

2803/2017 Kuopion hyvinvointikertomus , vuosiraportti 2017

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

puh. +358 44 718 2462
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin
tiedoksi ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen saapui kokoukseen
asiakohdan käsittelyn ajaksi. Terveysjohtaja Jari Saarinen, va. talousjohtaja
Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
Rytkönen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Liitteet

1

2803/2017 Kuopion hyvinvointikertomus , vuosiraportti 2017

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin
tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat

13 §

§ 29

19.3.2018
Asianro 5004/00.01.02.00/2017

Valtuustoaloite suvaitsevuuden puolesta vihapuhetta ja rasismia vastaan
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 19.3.2018 13 §
Valtuustoaloite 12.6.2017
Keskustan valtuustoryhmä, kokoomuksen valtuustoryhmä, sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, vihreä valtuustoryhmä, vasemmistoliiton valtuustoryhmä, perussuomalaisten valtuustoryhmä ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Me allekirjoittaneet valtuustoryhmät ja kaupunginvaltuutetut esitämme yhteisenä valtuustoaloitteenamme, että Kuopion kaupunki ryhtyy laatimaan koko kaupunkia koskevaa julistusta suvaitsevaisuuden puolesta vihapuhetta ja
rasismia vastaan. Esitämme myös, että julistus tarjotaan kaikkien valtuustoryhmien, valtuutettujen ja paikallisten oppilaitosten allekirjoitettavaksi.
Suomen ilmapiiri on muuttunut. Ihmiset sanovat ilkeitä asioita toisistaan
omilla kasvoillaan. Ennakkoluulot muuttuvat sanoiksi, jopa rasistisiksi teoiksi. Vihapuhe ja rasismi merkitsevät, että jotkut meistä joutuvat elämään ilmapiirissä, jossa avoimesti kiistetään heidän asemansa tasavertaisina yhteisön
jäseninä. Meidän on sanottava vieläkin selkeämmin, että se ei käy.
Haluamme, että Suomi on avoin maa, jossa kenenkään ei tarvitse arjessaan
kohdata uhkaa.
Vihapuheen ja rasistisen käytöksen taustalta voi löytää epäoikeudenmukaisuuden, ulkopuolisuuden, merkityksettömyyden kokemuksia ja tunteita. Sen
vuoksi on tärkeää pyrkiä vähentämään yhteiskunnassa osattomuutta, näköalattomuutta ja syrjintää.
Julkisen vallan tehtävänä on turvata oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Luottamus ja kansalaisten keskinäinen kunnioitus ja
niitä ylläpitävät instituutiot ovat Suomen hyvinvoinnin perustekijöitä. Eurooppalaiset demokraattiset poliittiset puolueet ovat allekirjoittaneet peruskirjan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta. Suomessa kaikki eduskuntapuolueet ovat allekirjoittaneet yhteisen rasismin vastaisen julistuksen.
Me kuopiolaiset valtuutetut haluamme pitää kaupunkimme hyvänä kaikkien
elää.
Lausunto
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Keskustan, kokoomuksen, sosiaalidemokraattien, vihreiden, vasemmistoliiton, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmät allekirjoittivat 12.6.2017 yhteisen valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunki ryh-
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tyy laatimaan koko kaupunkia koskevaa julistusta suvaitsevaisuuden puolesta
vihapuhetta ja rasismia vastaan ja että julistus tarjotaan kaikkien valtuustoryhmien, valtuutettujen ja paikallisten oppilaitosten allekirjoitettavaksi.
Valtuustoaloitteessa 12.6.2017 on seuraava perusteluteksti:
”Suomen ilmapiiri on muuttunut. Ihmiset sanovat ilkeitä asioita toisistaan
omilla kasvoillaan. Ennakkoluulot muuttuvat sanoiksi, jopa rasistisiksi teoiksi. Vihapuhe ja rasismi merkitsevät, että jotkut meistä joutuvat elämään ilmapiirissä, jossa avoimesti kiistetään heidän asemansa tasavertaisina yhteisön
jäseninä. Meidän on sanottava vieläkin selkeämmin, että se ei käy. Haluamme, että Suomi on avoin maa, jossa kenenkään ei tarvitse arjessaan kohdata
uhkaa.
Vihapuheen ja rasistisen käytöksen taustalta voi löytyä epäoikeudenmukaisuuden, ulkopuolisuuden, merkityksettömyyden kokemuksia ja tunteita. Sen
vuoksi on tärkeää pyrkiä vähentämään yhteiskunnassa osattomuutta, näköalattomuutta ja syrjintää.
Julkisen vallan tehtävänä on turvata oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Luottamus ja kansalaisten keskinäinen kunnioitus ja
niitä ylläpitävät instituutiot ovat Suomen hyvinvoinnin perustekijöitä. Eurooppalaiset demokraattiset poliittiset puolueet ovat allekirjoittaneet peruskirjan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta. Suomessa kaikki eduskuntapuolueet ovat allekirjoittaneet yhteisen rasismin vastaisen julistuksen. Me
kuopiolaiset valtuutetut haluamme pitää kaupunkimme hyvänä kaikkien
elää.”
Kuopion kaupunkia julkisena organisaationa velvoittavat yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvolait sekä laki kotoutumisen edistämisestä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen yhdenvertaisuussuunnitelman 2008 ja sitä tarkistettiin
2010. CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisten suomalaisten valtuustojen joukossa vuonna
2007. Peruskirjan hyväksyneitä kuntia on parisen kymmentä. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa tarkistettiin muuttuneen lainsäädännön myötä kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2017. Kuopio on 2017 syksystä lähtien mukana
Kuntaliiton koordinoimassa ja oikeusministeriön johtamassa yhdenvertaisuussuunnitelmien jalkauttamista edistävässä projektissa, joka tuottaa käytännön toimintaohjeita. Kuopio tunnetaan valtakunnallisesti kotoutumistyötä
aktiivisesti tekevänä kaupunkina, jonka kehittämiä käytänteitä on levitetty
muuallekin maahan
Valtuustoaloitteessa todetaan, että Suomessa kaikki eduskuntapuolueet ovat
allekirjoittaneet yhteisen rasismin vastaisen julistuksen. Asia on valmisteltu
yhteistyössä Suomen Ihmisoikeusliiton kanssa, jonne on oltu asiasta lähemmin yhteyksissä ja saatu seuraava palaute:
Kaikki nykyiset (rekisteröidyt) eduskuntapuolueet allekirjoittivat marraskuussa 2015 eurooppalaisten poliittisten puolueiden rasismin vastaisen peruskirjan. Edellisen kerran puolueet allekirjoittivat peruskirjan vuonna 2011. Kyse
oli siis rasismin vastaisesta sitoumuksesta, ei vihapuheen vastaisesta tai suvaitsevaisuudesta. Peruskirjan sitoumukset ovat varsin vahvoja.
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Elokuussa 2016 Espoon valtuustoryhmän puheenjohtajat sitoutuvat allekirjoituksellaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Eurooppalaisen rasismin vastaisen peruskirjan tavoitteisiin. Lisäksi puheenjohtajat sitoutuivat omassa
työssään ryhmien puheenjohtajina arvokkaaseen ja kaikkia valtuustossa toimivia poliittisia ryhmiä kunnioituksella suhtautuvaan käytökseen ja toimintaan.
Oppilaitoksilla on mahdollisuus liittyä Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan,
jota koordinoi oikeusministeriö. Kampanja ei ole kuitenkaan poliittinen sitoumus.

Liitteet
Päätösehdotus

5004/2017 Kuopion valtuuston julistus
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen, että
1. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavan sitoumuksen suvaitsevaisuuden puolesta vihapuhetta ja rasismia vastaan:
Me allekirjoittaneet Kuopion valtuustoryhmien puheenjohtajat, jotka edustamme ryhmiemme ilmaisemaa, yhteistä tahtoa, sitoudumme toimimaan
kaupunginvaltuustossa suvaitsevaisuuden puolesta vihapuhetta ja rasismia
vastaan. Tällä tarkoitamme sitä, ettemme puheenvuoroillamme tai muulla
toiminnallamme yllytä syrjimään ketään, emmekä aseta ketään heikompaan
tai parempaan asemaan hänen syntyperänsä, etnisyytensä tai muiden identiteettiseikkojen perusteella.
Sitoudumme rasismin vastaiseen ja toisia kunnioittavaan toimintaan. Näin
rohkaisemme kaikkia osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuomaan oman näkökulmansa esiin. Kaikilla on oltava oikeus osallistua ja esittää
argumentteja, joutumatta pelkäämään häneen henkilönä kohdistuvaa uhkailua tai painostusta.
Kuopion kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät ja niiden jäsenet, joita me allekirjoittaneet edustamme, sitoutuvat toimimaan niin, että kaikki kokisivat
voivansa osallistua keskusteluun rakentavasti, toisia kunnioittavasti, kriittisesti ja turvallisesti.
2. kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden julistuksen Kuopio-yhteisölle ja toivoo eri tahojen yhtyvän julistukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus muutti yksimielisesti liitteenä olevassa julistuksessa olevan
lauseen: "Uskomme ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin."
kuulumaan seuraavasti:
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"Uskomme ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen
sekä sukupuolten yhtäläisiin oikeuksiin."
Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

2
3

Päätösehdotus

5004/2017 Kuopion valtuuston julistus (liitteeseen merkitty kaupunginhallituksen tekemä muutos kursiivilla)
5004/2017 Kuopion tasa-arvojulistus (päivitetty 9.4.2018)

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto vastauksena valtuustoaloitteeseen ilmoittaa, että
1. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavan sitoumuksen suvaitsevaisuuden puolesta vihapuhetta ja rasismia vastaan:
Me allekirjoittaneet Kuopion valtuustoryhmien puheenjohtajat, jotka edustamme ryhmiemme ilmaisemaa, yhteistä tahtoa, sitoudumme toimimaan
kaupunginvaltuustossa suvaitsevaisuuden puolesta vihapuhetta ja rasismia
vastaan. Tällä tarkoitamme sitä, ettemme puheenvuoroillamme tai muulla
toiminnallamme yllytä syrjimään ketään, emmekä aseta ketään heikompaan
tai parempaan asemaan hänen syntyperänsä, etnisyytensä tai muiden identiteettiseikkojen perusteella.
Sitoudumme rasismin vastaiseen ja toisia kunnioittavaan toimintaan. Näin
rohkaisemme kaikkia osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuomaan oman näkökulmansa esiin. Kaikilla on oltava oikeus osallistua ja esittää
argumentteja, joutumatta pelkäämään häneen henkilönä kohdistuvaa uhkailua tai painostusta.
Kuopion kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät ja niiden jäsenet, joita me allekirjoittaneet edustamme, sitoutuvat toimimaan niin, että kaikki kokisivat
voivansa osallistua keskusteluun rakentavasti, toisia kunnioittavasti, kriittisesti ja turvallisesti.
2. kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden julistuksen Kuopio-yhteisölle ja toivoo eri tahojen yhtyvän julistukseen.

Päätös

Merkittiin, että kokouksessa jaettiin päivitetty liite tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden julistuksesta Kuopio-yhteisölle. Liite 3.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen kohdan 1 osalta. Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksessa jaetun päivitetyn liitteen tasaarvon ja yhdenvertaisuuden julistuksesta Kuopio-yhteisölle.
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Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus

68 §
98 §

§ 30

21.3.2018
26.3.2018
Asianro 8061/10.02.03/2016

Asemakaavan muutosehdotus, Jäähallin ympäristö
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 24.1.2018 § 9
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Tiivistelmä:

Kaava-alue

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuoliset liikuntapalvelut Kuopion keskustan ja olemassa olevien palveluiden läheisyyteen sekä
parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä alueella. Asemakaavan muutoksella alue kaavoitetaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU-2), julkisten lähipalvelurakennusten ja urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YLU-1), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alueeksi (ET), puistoalueeksi (VP) sekä katualueeksi.
Autopaikat sijoitetaan jää-/uimahallin tontille rakennettavaan pysäköintitaloon. Uimahallin rakentaminen nykyiselle pysäköintialueelle edellyttää Hannes Kolehmaisen kadun uudelleen rakentamista Suokadun puoleisesta päästä
ja pysäköintitontin maaperän puhdistamista. Kaupunkirakennelautakunnalle
esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon
nähtäville asetettavaksi.
Suunnittelualue sijaitsee Kuopion keskustan luoteisreunalla Hatsalan ja Niiralan kaupunginosissa.
Alkuperäisestä kaavamuutosalueesta on jäähallinalue erotettu omaksi asemakaavamuutosalueeksi uimahallin rakentamisen kiireellisyyden vuoksi.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Asemakaavan muutos on tullut vireille Kalpa Invest Oy:n hakemuksesta
24.6.2008.
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on tehnyt
18.11.2014 päätöksen § 102 kaupungin uimahallin ja jäähallipalvelujen järjestämisestä.
Kaavatyö sisältyy vuosien 2016 ja 2017 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2018

14 (21)
30 §

09.04.2018

Kaavoitustilanne

Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta. Asemakaavoissa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten
ja laitosten korttelialuetta, autopaikkojen korttelialuetta, puisto- ja katualuetta.

Nykyinen tilanne

Tontilla 6-20-1 on vuonna 1973 valmistunut, 8 279 k-m² suuruinen jäähalli, tontilla 7-9904-0 sijaitsee tilapäisellä rakennusluvalla pystytetty Kuopion Tennisseura ry:n omistama 720 k-m² laajuinen ylipainehalli ja tontilla 7-56-4 Kuopion
Energian rakentama 711 k-m² laajuinen varalämpökeskus. Jäähallin eteläpuolinen autopaikkojen korttelialue toimii osittain yleisessä pysäköintikäytössä.
Suunnittelualue nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen
ja liikenneverkostoon.

Maanomistus

Suunnittelualueella maan omistaa Kuopion kaupunki lukuun ottamatta jäähallin
eteläpuolista autopaikkojen korttelialuetta, jossa maan omistaa Senaattikiinteistöt. Kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat tehneet tontista kiinteistökaupan esisopimuksen uimahallin rakentamiseksi tontille.

Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavan muutoksessa tontti 6-20-3 on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Aluetta saa käyttää myös tapahtumien ja
näyttelyiden järjestämiseen. Alueelle saa rakentaa sen käyttöä palvelevia liike- ja
pysäköintitiloja (YU-2).
Tontti 7-56-6 on kaavoitettu julkisten lähipalvelurakennusten ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.
Rakennusoikeutta tontilla 6-20-3 on osoitettu 17 000 k-m2 urheilutilojen rakentamiselle ja lisäksi 16 000 k-m² pysäköintitalolle. Tontille 7-56-6 on osoitettu
rakennusoikeutta 10 000 k-m².
Tontilla 7-56-5, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
korttelialue (ET), jossa rakennusoikeus on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti e=0.9.
Autopaikkanormiksi on esitetty 1 ap/70 m2. Kaavaan sisältyy myös esitys polkupyörien vähimmäismäärästä, joka YU-2 tontilla on 120 ja YLU-1 tontilla on 80
polkupyöräpaikkaa.
Käsittelyvaiheet

Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle
tiedoksi 19.10.2016. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 24.10.–25.11.2016. Nähtävänäoloaikana ei ole jätetty mielipiteitä. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 25.10.2016. Kaavoituksen käynnistämissopimus on laadittu 29.3.2012.
Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi
1.11.2017. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 6.11.–7.12.2017 ja aineistosta on
järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 15.11.2017. Valmisteluaineistosta on saatu neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta. Valmisteluvaiheen
viranomaisneuvottelu ja lausuntokokous on pidetty 9.11.2017.
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Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmasto- ja yrityspoliittiset vaikutukset
rakentamisen sijoittuessa keskustaan, parantaen keskustan palveluja ja virkistystoimintaa. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset. Hanke on perusteltu
myös kaavatalouden ja kestävän kehityksen kannalta. Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta vaan tiivistää keskustatoimintoja, ja näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville
vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 6.
kaupunginosan (Hatsala) korttelin 20 tontti 3. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja
rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

Liitteet

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8061/2016 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen,
liite 2
8061/2016 Havaintokuvat, liite 3
8061/2016 Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipide vastineineen, liite
8.2
8061/2016 Kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
8061/2016 Asemakaavan seurantalomake, liite 1 (ei jaeta, julkaistaan
internetissä)
8061/2016 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4 (ei jaeta, julkaistaan
internetissä)
8061/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
8061/2016 Tulvariskikartoitus, liite 6.1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
8061/2016 Maaperän pilaantuneisuustutkimus, liite 6.2 (ei jaeta,
julkaistaan internetissä)
8061/2016 Hulevesitarkastelu, liite 7 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
8061/2016 Viranomaisneuvottelun, lausuntokokouksen ja yleisötilaisuuden muistio, liite 8.1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
8061/2016 Tonttikartta (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
8061/2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan
internetissä)

Valmistelija
Pauli Sonninen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5439
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Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 21.3.2018 68 §
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Tiivistelmä:
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuoliset liikuntapalvelut Kuopion keskustan ja olemassa olevien palveluiden läheisyyteen sekä
parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä alueella. Asemakaavan muutoksella alue kaavoitetaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU-2), julkisten lähipalvelurakennusten ja urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YLU-1), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alueeksi (ET), puistoalueeksi (VP) sekä katualueeksi.
Autopaikat sijoitetaan jää-/uimahallin tontille rakennettavaan pysäköintitaloon. Uimahallin rakentaminen nykyiselle pysäköintialueelle edellyttää Hannes Kolehmaisen kadun uudelleen rakentamista Suokadun puoleisesta päästä
ja alueen maaperän puhdistamista. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu kaksi lausuntoa ja kaksi muistutusta. Ehdotusta on muutettu lisäämällä
kunnostettavaa maa-aluetta koskevat saa-1 ja saa-2 merkinnät tonteille. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen
nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.
Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Kuopion keskustan luoteisreunalla Hatsalan ja Niiralan kaupunginosissa.
Alkuperäisestä kaavamuutosalueesta on jäähallin alue erotettu omaksi asemakaavan muutosalueeksi uimahallin rakentamisen kiireellisyyden vuoksi.

Käsittelyvaiheet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
24.1.2018. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 29.1.–28.2.2018. 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 ja Pohjois-Savon Liitolle. Lausunnon aineistosta antoivat ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. Muistutuksen jättivät Kuopion Tennisseura ry ja Kuopion hyötypyöräilijät.
Lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus
viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.
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Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen
Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu Pohjois-Savon ELY- keskuksen
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnon johdosta lisäämällä uimahallin tontille 6-20-3 merkintä puhdistettava/kunnostettava maa-alue.
Alueella ei saa ilman ympäristöviranomaisten lupaa tehdä täyttö- ja kaivutöitä
(saa-1). Nykyiseen soramonttuun, tonteille 7-56-5 ja 6 on lisätty merkintä
saastuneeksi epäilty maa-alue. Alueella ei saa ilman ympäristöviranomaisten
lupaa tehdä täyttö- ja kaivutöitä (saa-2).
Vaikutusten arviointi

Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmasto- ja yrityspoliittiset vaikutukset rakentamisen sijoittuessa keskustaan, parantaen keskustan palveluja ja
virkistysmahdollisuuksia. Hanke on perusteltu myös kaavatalouden kannalta.
Sujuvat liikenneyhteydet ja esteettömyydelle asetetutut perusvaatimukset parantavat kuntolaakson palvelujen saavutettavuutta. Lapsi- ja sosiaaliset vaikutukset ovat positiiviset alueen tarjotessa monipuoliset liikunta- ja virkistyspalvelut eri-ikäisille ja erityisryhmille.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittää asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttia 6-20-3 koskevan sitovan tonttijaon kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen
nähtäville.
Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n
mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet
osoitteensa.
Liitteitä ja viitteitä ei jaeta, julkaistaan internetissä.

Liitteet

8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.3, ehdotusvaiheen lausunnot ja
muistutukset vastineineen
8061/2016 kaavaselostuksen liite 2, pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen
8061/2016 kaavaselostuksen liite 3, havainneaineisto

Viiteaineisto

8061/2016 kaavaselostus ilman liitteitä
8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.2, valmisteluvaiheen lausunnot,
mielipide ja vastineet
8061/2016 kaavaselostuksen liite 1, asemakaavan seurantalomake
8061/2016 kaavaselostuksen liite 4, ote ajantasa-asemakaavasta
8061/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7
8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.1, tulvariskikartoitus
8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.2, maaperän pilaantuneisuustutkimus
8061/2016 kaavaselostuksen liite 7, hulevesitarkastelu
8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.1, viranomaisneuvottelun, lausuntokokouksen ja yleisötilaisuuden muistio
8061/2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8061/2016 tonttikartta
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Valmistelija
Pauli Sonninen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5439

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 26.3.2018 98 §
Viiteaineisto

8061/2016 kaavaselostus ilman liitteitä
8061/2016 kaavaselostuksen liite 1, asemakaavan seurantalomake
8061/2016 kaavaselostuksen liite 2, pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen
8061/2016 kaavaselostuksen liite 3, havainneaineisto
8061/2016 kaavaselostuksen liite 4, ote ajantasa-asemakaavasta
8061/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7
8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.1, tulvariskikartoitus
8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.2, maaperän pilaantuneisuustutkimus
8061/2016 kaavaselostuksen liite 7, hulevesitarkastelu
8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.1, viranomaisneuvottelun, lausuntokokouksen ja yleisötilaisuuden muistio
8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.2, valmisteluvaiheen lausunnot,
mielipide ja vastineet
8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.3, ehdotusvaiheen lausunnot ja
muistutukset vastineineen
8061/2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8061/2016 tonttikartta
Valmistelija
Pauli Sonninen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5439

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttia 6-20-3 koskevan sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

Päätös

Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana
Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.
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Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8061/2016 kaavaselostus ilman liitteitä
8061/2016 kaavaselostuksen liite 1, asemakaavan seurantalomake
8061/2016 kaavaselostuksen liite 2, pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen
8061/2016 kaavaselostuksen liite 3, havainneaineisto
8061/2016 kaavaselostuksen liite 4, ote ajantasa-asemakaavasta
8061/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7
8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.1, tulvariskikartoitus
8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.2, maaperän pilaantuneisuustutkimus
8061/2016 kaavaselostuksen liite 7, hulevesitarkastelu
8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.1, viranomaisneuvottelun, lausuntokokouksen ja yleisötilaisuuden muistio
8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.2, valmisteluvaiheen lausunnot,
mielipide ja vastineet
8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.3, ehdotusvaiheen lausunnot ja
muistutukset vastineineen
8061/2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8061/2016 tonttikartta

Edellä mainittuja liitteitä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet ne kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä 26.3.2018.
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen sekä tonttia 6-20-3
koskevan sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Liite L kaupunginvaltuusto / valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys (30 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla
viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä
paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika
Valitusaika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64
029 56 42500 (vaihde)
029 56 42501
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille
www.kuopio.fi/paatoksenteko. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
−

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä

−

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
−

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
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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.

