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Valtuustotalo, lautakuntien kokoushuone

Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet
Aleksi Eskelinen, puheenjohtaja
Matti Sariola, varapuheenjohtaja
Ismo Apell
Elena Chiksoeva
Nina Hakokivi
Jukka Pulkkinen
Pia Punkki
Sirpa Karjalainen, varajäsen
Aila Tähtinen
Eija Vähälä
Eero Wetzell

Muut saapuvilla olleet
Jari Kyllönen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Ari (Allu) Koskinen
Lauri Lytsy, vs. kiinteistöjohtaja
Terhi Leppänen, tiedottaja
Juha Romppanen, kaupunkisuunnittelujohtaja
Anne Simonen-Ruuskanen, henkilöstö- ja
talouspäällikkö
Seppo Jauhiainen, kaupunginmetsänhoitaja
Matti Nikoskelainen, kaupunginpuutarhuri
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja

Asiat

81 - 92 §

esittelijä
kaupunginhallituksen varaedustaja

pöytäkirjanpitäjä
klo 15.15 saakka, asiat 1 – 4
klo 16 alkaen, asiat 10 – 12
klo 16.05 alkaen, asiat 11 – 12
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Allekirjoitukset
Aleksi Eskelinen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Anne Simonen-Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42),
25.4.2018

Eero Wetzell

Matti Sariola

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 26.4.2018
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Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 81 – 82, 88, 90 – 92 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 84 – 87, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 84 - 87 osalta
liite A
seuraava valitusosoitus §:n 83 osalta
liite B
ja seuraava valitusosoitus §:n 89 osalta
liite C
ja seuraava valitusosoitus §:n 89 osalta
liite D
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Sivu

1

81 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

82 §

Pöytäkirjantarkastajat

6

3

83 §

*

Y-tontin 297-32-152-1 (Pitkäsiima 2) vuokraaminen mielenterveyskuntoutujien palveluasumista varten/ Attendo Oy perustettavan yhtiön lukuun / oikaisuvaatimus

7

4

84 §

1-2

Puukaupan yhteistyösopimuksen optio

12

5

85 §

3

Lausunto alkoholianniskelusta terassialueilla

14

6

86 §

Haja-asutusalueen tienimikilpien pystytys

17

7
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19
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81 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta
olivat poissa jäsen Markku Söderström sekä kaupunginhallituksen edustaja
Pekka Kantanen. Kokouksessa olivat läsnä varajäsen Sirpa Karja-lainen ja
kaupunginhallituksen varaedustaja Allu Koskinen.
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82 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Vs. apulaiskaupunginjohtaja
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Eero Wetzell ja Matti
Sariola.

Päätös

Valittiin Eero Wetzell ja Matti Sariola.
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§ 83

Asianro 1352/10.00.02.01/2018

Y-tontin 297-32-152-1 (Pitkäsiima 2) vuokraaminen mielenterveyskuntoutujien palveluasumista varten/ Attendo Oy perustettavan yhtiön lukuun / oikaisuvaatimus
Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut
Kaupunkirakennelautakunta on päätöksellään 28.2.2018 § 45 päättänyt vuokrata tontin 297-32-152-1 Attendo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun päätöksessä tarkemmin ilmenevällä tavalla. Päätöksestä on tehty 3 oikaisuvaatimusta.
Oikaisuvaatimus1 (9 allekirjoitusta)
Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu, että 28.2.2018 tehty päätös kumotaan,
koska oikaisuvaatimuksen tekijöitä ei ole hyvän hallinnon vaatimusten ja
kaupungin strategian mukaisesti kuultu ennen päätöksen tekemistä ja koska
kaupungin tekemän Y-tonttiselvityksen mukaan vuokrattu tontti ei sovellu
palveluasumiseen.
Perusteluina on mainittu, että kaupungin strategiassa on tavoitteena ottaa
kuntalaiset mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.
Oikaisuvaatimuksen mukaan kuuleminen ennen päätöksen tekemistä ko. asiassa olisi ollut perusoikeus.
Kaupungin Y-tonttiselvityksessä on todettu varsin yksiselitteisesti, että ”tontin
saavutettavuus on erinomainen, mutta se sijaitsee erittäin vilkkaasti liikennöidyn Hulkontien varrella. Lisäksi tontti sijoittuu melko ahtaalle paikalle
omakotitaloalueen viereen. Lähimmät puistoalueet sijaitsevat hivenen kaukana tien toisella puolella. Palvelu- ja hoivakotiasumiseen paikka ei sovellu,
koska tontin sijainti on liian vilkkaan kadun varrella. Myös sosiaali- ja terveysministeriön toimesta on tuotu esille, että kuntoutujille tulisi olla mahdollisimman lyhyt matka luontoon, mikä ei toteudu ko. tontin osalta.
Edelleen oikaisuvaatimuksen mukaan asuinalue ei ole kaikilta osin rauhallinen. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vaatineet kaupungilta tarkempaa analyysiä muiden tonttien kustannusten ja hyvinvoinnin vaikutusten osalta, koska se antaisi vakuuttavamman kuvan kaupungin toiminnasta.
Oikaisuvaatimus 2 (2 allekirjoitusta)
Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu, että 28.2.2018 tehty päätös kumotaan,
koska oikaisuvaatimuksen tekijöitä ei ole hyvän hallinnon vaatimusten ja
kaupungin strategian mukaisesti kuultu ennen päätöksen tekemistä ja koska
kaupungin tekemän Y-tonttiselvityksen mukaan vuokrattu tontti ei sovellu
palveluasumiseen.
Perusteluina on mainittu, että kaupungin tehtävänä on turvata kattavat palvelut kaikkien kuntalaisten käyttöön. Pirtin alueella on suuri tarve varhaiskasva-
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tuslain mukaisille julkisille palveluille. Emme tule hyväksymään julkisten
varhaiskasvatuspalveluiden alasajoa alueella, jossa on runsaasti lapsiperheitä.
Alueen päiväkotikiinteistöt kaipaavat perusparannus- ja ajanmukaistamistoimenpiteitä sekä niissä on runsaasti korjaustarpeita. Lisäksi ei ole oikein, että kuntalaiset pakotetaan valitsemaan kalliimpi yksityisen päivähoidon palvelutuottaja. Oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät, että ko. Y-tontille saataisiin
tarvittava ja Y-tonttiselvityksen mukainen päiväkotikiinteistö tai muu varhaiskasvatukseen (julkinen puoli) suuntautuvat yksikkö.
Kaupungin strategiassa on tavoitteena ottaa kuntalaiset mukaan kaikkeen
suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon. Oikaisuvaatimuksen mukaan
kuuleminen ennen päätöksen tekemistä ko. asiassa olisi ollut perusoikeus.
Kaupungin Y-tonttiselvityksessä on todettu varsin yksiselitteisesti, että ”tontin
saavutettavuus on erinomainen, mutta se sijaitsee erittäin vilkkaasti liikennöidyn Hulkontien varrella. Lisäksi tontti sijoittuu melko ahtaalle paikalle
omakotitaloalueen viereen. Lähimmät puistoalueet sijaitsevat hivenen kaukana tien toisella puolella. Palvelu- ja hoivakotiasumiseen paikka ei sovellu,
koska tontin sijainti on liian vilkkaan kadun varrella. Myös sosiaali- ja terveysministeriön toimesta on tuotu esille, että kuntoutujille tulisi olla mahdollisimman lyhyt matka luontoon, mikä ei toteudu ko. tontin osalta. Edelleen
oikaisuvaatimuksen mukaan asuinalue ei ole kaikilta osin rauhallinen. Tilanne on vielä muuttunut kaupungin vuonna 2012 laatiman Y-tonttiselvityksen
jälkeen, koska alueella on vilkkaampi liikenne ja alue on rauhattomampi.
Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vaatineet kaupungilta tarkempaa analyysiä
muiden tonttien kustannusten ja hyvinvoinnin vaikutusten osalta, koska se
antaisi vakuuttavamman kuvan kaupungin toiminnasta. Edelleen kaupungin
edustajat ovat kertoneet aiemmin vuokrattavalle tontille rakennettavan päiväkodin tai vanhuspalveluyksikön.
Oikaisuvaatimus 3 (2 allekirjoitusta ja 29 nimettyä oikaisuvaatimuksen tekijää)
Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu, että 28.2.2018 tehty päätös kumotaan,
koska kaupungin tekemän Y-tonttiselvityksen mukaan vuokrattu tontti ei sovellu palveluasumiseen.
Perusteluina on mainittu, että lautakunta on tehnyt kaupungin Ytonttiselvityksen vastaisen päätöksen, koska selvityksessä on esitetty tontin
muuttamista asuinkäyttöön. Lautakunnan päätös mitätöi siten luottamuksen
kaupungin päätöksentekokykyyn asukkaita ajatellen.
Edelleen asiassa ei ole selvitetty kaupungin taholta riittävästi päätöksen vaikutuksia mielenterveyskuntoutujia ajatellen. Lautakunnan päätöksessä on
mainittu, että asiassa on pidetty yleisötilaisuus, mutta päätöksessä ei ole sanottu, että alueen asukkaat vastustivat tontin vuokraamista. Näin ollen lautakunnalla ei ole ollut tietoa asukkaiden kielteisestä kannasta eikä sitä näin ollen voida myöhemmin lautakunnan päätöksessä todeta.
Lisäksi kyseinen paikka ei sovellu kuntoutujille alueen muun sosiaalisen rasituksen ja rauhattomuuden vuoksi. Oikaisuvaatimuksen mukaan mielenterveyskuntoutus onnistuu parhaiten rauhallisilla alueilla ja lautakunnan olisi
syytä arvioida uudelleen yksikön sijoituspaikka.
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Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat lisäksi lausuneet, että päätöksessä on luovuttu kaupungin tiedotusvastuusta ja vallasta, koska päätöksessä on ohjattu
kääntymään yrityksen puoleen. Näin ollen puolueettomuus päätöksenteossa
on vaarantunut. Vielä on vedottu mielenterveys kuntoutujien osalta tehtyyn
sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuun.
Arviointia ja johtopäätökset
Kaupungilla on voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaan
laaja harkintavalta päättää omistamiensa kiinteistöjen vuokraamisesta. Kuntalaissa tai muuallakaan kaupunkia velvoittavassa lainsäädännössä ei ole erikseen yksityiskohtaisesti säädetty vuokraamisen ehdoista tai kuka vuokralaiseksi valitaan. Lähtökohtaisesti tontille toteutettava rakentamisen tulee
kuitenkin olla asemakaavan mukaista.
Vuokrauspäätöksen mukainen tontti on asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Asemakaavaselostuksessa: ”Hulkontien varressa
on yleisten rakennusten korttelivaraus tarkemmin määrittelemätöntä toimintaa varten.” Attendo Oy:n suunnittelema rakennushanke on asemakaavan
mukaista rakentamista valmiin kunnallistekniikan alueella. Näin ollen tontin
vuokraaminen perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja sen tarkoitukseen.
Kuopion kaupungin aiemmin laatima ja kaupungin eri tontteja koskeva ns. Ytonttiselvitys on ohjeellinen, jolla ei ole lakiin perustuvaa oikeudellista sitovuutta. Näin ollen ohje on suunnitelma, josta käy ilmi tonttialueiden arvioitu
käyttö. Selvitys ei kuitenkaan estä tai sido kaupungin tulevaa toimintaa vaan
ainoastaan ohjaa kaupungin toimintaa. Vastaavalla tavalla myös ministeriön
tekemällä julkaisulla on vastaava ohjeellinen merkitys. Edelleen kaupungin
yksittäisen viranhaltijan lausumat eivät sido tontin vuokraamista tai sen tulevaa käyttötarkoitusta.
Y-tonttiselvityksen jälkeen on käynyt ilmi, että kaupungissa on kysyntään ja
tarpeeseen nähden liian vähän Y-tontteja. Tämän vuoksi kaupunki on joutunut tarkastelemaan aiemmin tehtyä Y-tonttiselvitystä tässä valossa. Sen vuoksi myös ko. tonttia on arvioitu enemmän voimassaolevan asemakaavan ja sen
sitovuuden kuin ohjeellisena tehdyn Y-tonttiselvityksen perusteella. Päätöksen tekeminen on siten perustunut voimassaolevaan asemakaavaan eikä sitä
voida katsoa virheelliseksi oikaisuvaatimuksissa väitetyllä Y-tonttiselvityksen
vastaisuudella.
Näin ollen kaupunki on voinut harkitsemallaan tavalla ja kaupungin strategiaa soveltuvilta osin noudattaen tehdä ko. tontin vuokrauspäätöksen vastoin
aiemmin tehtyä Y-tonttiselvitystä, joka on osin vanhentunut ja luonteeltaan
ohjeellinen, tai tarvittavalla tavalla huomioiden ministeriön julkaisun. Varsinainen vuokrasopimuksessa mainittu toiminta ko. tonttialueella perustuu
myöhemmin haettaviin asianmukaisiin ja erillisiin lupiin, jotka ratkaistaan eri
viranomaisten taholta.
Kaupungin vahvuuksiin on aina kuulunut se, että eri alueille sijoitetaan monimuotoista asumista ja toimintaa. Tehty vuokrauspäätös vastaa aiempaa
toimintatapaa, joka on todettu myös valtakunnallisesti oikeaksi ratkaisuksi.
Kuopion kaupunki on viimeisimmässä asukastyytyväisyyskyselyssä menestynyt varsin hyvin (lähde: EPSI Rating 2017).
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Kaupunki on ennen ko. tontin vuokrauspäätöksen tekemistä järjestänyt yhdessä Attendo Oy:n kanssa alueen asukkaiden kuulemistilaisuuden. Mainitussa tilaisuudessa on hyvän hallinnon vaatimusten ja kuntalain tiedottamista
koskevien vaatimusten mukaisesti tuotu selkoa ko. tontin tulevasta vuokraamisesta ja suunnitellusta toiminnasta tonttialueella. Asiaa on keskusteltu monelta kantilta ja myös asukkaiden mielipiteet ovat tulleet tiedoksi. Lisäksi asia
oli ennen päätöksen tekemistä esillä mediassa ja myös sosiaalisessa mediassa.
Edelleen kaupunki oli tätä ennen viranhaltijan tekemällä päätöksellä varannut
ko. tontin alustavasti Attendo Oy:lle. Tontin aiottu käyttötarkoitus ilmeni tehdystä varauspäätöksestä. Mainittu varauspäätös on myös julkistettu kuntalain
vaatimusten mukaisesti kaupungin internet-sivuilla. Näin ollen asiaa on valmisteltu ja käsitelty myös ennen vuokrauspäätöksen tekemistä hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti eikä asian käsittelyssä ole tapahtunut miltään
osin virhettä tai lainvastaisuutta.
Koska kyseessä on kaupungin omistaman tontin vuokraaminen asemakaavassa osoitettuun käyttötarkoitukseen, alueen asukkaille ei ole tarvinnut hallintolain vaatimusten mukaisesti varata erillistä tilaisuutta tulla kuulluksi ko. asiassa. Alueen asukkaita ei voida pitää ko. asiassa hallintolain tarkoittamina
asianosaisina ja siksi riittää, että asiasta on tiedotettu ennen päätöksen tekemistä kuntalain vaatimusten mukaisesti. Näin ollen myöskään kuulemisen
osalta ei ole tapahtunut väitettyä virheellisyyttä tai lainvastaisuutta. Vuokratontilla tapahtuvaan rakentamiseen ja toimintaan liittyvät kuulemiset toteutetaan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja se tapahtuu erikseen.
Vaikka oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä on mainittu, että
lisätietoa hankkeesta on saatavilla ko. yritykseltä, tämä ei osoita kaupungin
päätöksenteon tapahtuneen väärässä toimielimessä tai osoita kaupungin käyttäneen julkista valtaa virheellisesti tai luovuttaneen julkisen vallan käyttöä
toisaalle. Kaupungin tekemä vuokrauspäätös on annettu kuntalain vaatimusten mukaisesti tiedoksi kaikille kuntalaisille, koska päätös on ollut nähtävillä
kaupungin internet-sivuilla. Näin ollen myöskään tältä osin ei ole tapahtunut
väitettyä virheellisyyttä tai lainvastaisuutta.
Asiassa on riidatonta, että vuokrattava tontti sijaitsee vilkasliikenteisen kadun
varrella. Mielenterveyskuntoutujille on etsitty tonttia monesta eri paikasta.
Toimijan mielestä tontti soveltuu hyvin ko. tarkoitukseen huomioiden mielenterveyskuntoutujien tarpeet. Tontin itäreunalla on asemakaavassa osoitettu
yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Tätä väylää kaupungilla ei ole suunnitelmissa rakentaa mutta varaus jää rakentamisen jälkeen edelleen voimaan.
Tontti aidataan siten, että väylä jää aidan ulkopuolelle. Ko. tontin saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä on hyvä ja tontti sijaitsee muiden palvelujen läheisyydessä. Edelleen tontin läheisyydessä sijaitsee virkistysalueita. Näin ollen ko. tontti soveltuu hyvin vuokrauksen kohteena olevaan käyttöön.
Attendo Oy:ltä on pyydetty vastine oikaisuvaatimuksiin ja se on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijöille tiedoksi.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että asukkaiden tekemät oikaisuvaatimukset hylätään perusteettomina ja kaupunkirakennelautakunnan
28.2.2018 § 45 tekemä vuokrauspäätös pysytetään voimassa.

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

Pöytäkirja

7/2018

11 (40)
83 §

25.04.2018

Viiteaineisto

1

1352/2018 Attendon vastine Pitkäsiima 2 Y

Valmistelija
Pirkko Laaksonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5511

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

Päätös

Merkitään, että pöydälle jaettiin viiteaineistona Attendon vastine oikaisuvaatimuksiin.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Osittain salainen

Asianro 3046/14.03.02.02/2018

Puukaupan yhteistyösopimuksen optio
Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut
Kuopion kaupungin ja Stora Enso Oyj:n välillä on puukaupan yhteistyösopimus kuukausille 01/2016 - 06/2018. Sopimus pitää sisällään option kuukausille 07/2018 - 06/2020. Yhteistyösopimuksella on pyritty pitkäjänteiseen
puukaupan yhteistyöhön, mikä on kaupungille tärkeää mm. siitä syystä, että
kaupungin rakentamisesta johtuen merkittävät määrät puutavaraa saattaa
tulla toimitettavaksi hyvinkin nopeassa aikataulussa. Rakennuskohteet saattavat lähteä liikkeelle hyvinkin nopeasti ja yhteistyösopimuksen avulla kaupungilla on toimitusosoite kaikille puutavaralajeille vuoden jokaisena päivänä. Näin vältetään laatutappiot puutavaran pilaantumisen johdosta kesäaikaan.
Yhteistyösopimuksessa on määritelty pelisäännöt Kuopion kaupungin puutavaran toimituskaupalle ja hintojen tarkistamiselle. Lisäksi on sovittu bonusjärjestelmästä, taimien toimittamisen yhteistyöstä ym. yhteistyön pelisäännöstä. Yhteistyösopimuksen lisäksi tehdään puukaupasta normaali kauppakirja. Lisäksi yhteistyökumppanin kanssa on yhteisiä urakoitsijoita, millä on
suuri merkitys kaupungille. Yhteistyösopimus on jaettu lautakunnan jäsenille
liitteenä.
Stora Enso Oyj:n kanssa on käyty optioneuvotteluja yhteistyösopimuksen tulevasta 2-vuotiskaudesta. Puutavaran yksikköhinnat ovat olleet lievässä nousussa, minkä huomioon ottamisesta on päästy neuvottelutulokseen. Neuvottelutuloksen pohjalta edellytykset yhteistyösopimuksen option toteuttamiselle
on olemassa ja sen pohjalta esitetään tehtäväksi puukauppa Stora Enso Oyj:n
kanssa syyskaudelle 2018. Lautakunnan jäsenille on jaettu liitteenä yksityiskohtaisempi selostus yhteistyösopimuksen tarkistamisesta sekä toteutettavasta puukaupasta syyskaudelle 2018. Esitettävän optiosopimuksen ja puukaupan avulla on mahdollista saavuttaa kaupunginvaltuuston asettama puukaupan tulotavoite 2,2, M€ vuodelle 2018. Kesään mennessä tulotavoitteesta on
saavutettu arviolta 1,7 M€.
Vaikutusten arviointi

Puukaupalla on positiivisia työllisyys- ja yritysvaikutuksia puunkorjuussa ja
metsäteollisuuden yritystoiminnassa. Puukauppa edistää Kuopion kaupungin
ilmastostrategiaa, koska puuperäiset tuotteet korvaavat sellaisia materiaaleja,
joilla on isompi hiilijalanjälki kuin puuperäisillä tuotteilla. Lisäksi puun määrä niin Suomessa kuin Kuopion kaupungin metsissäkin kasvaa koko ajan, joten Kuopion kaupungin metsät toimivat hiilinieluina.

Esitys

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n kanssa puukaupan yhteistyösopimuksen option liitteestä ilmenevillä muutosehdotuksilla
sekä puukaupan toimitussopimuksen liitteestä ilmenevillä yksikköhinnoilla ja
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Osittain salainen

toimitusmäärillä. Puukaupasta tehdään erillinen kauppakirja, missä on määritelty puukaupan muut ehdot. Lautakunta valtuuttaa kaupunginmetsänhoitajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä yhteistyösopimuksen muutokset.
Liitteet

1
2

3046/2018 Kuopio kaupunki yhteistyösopimus MH 12112015 (salainen,
jaetaan lautakunnan jäsenille)
3046/2018 Puukaupan yhteistyösopimuksen liite (salainen, jaetaan
lautakunnan jäsenille)

Valmistelija
Seppo Jauhiainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 400 577 330

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
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§ 85

Asianro 3188/10.00.02.02/2018

Lausunto alkoholianniskelusta terassialueilla
Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut
Kuopion kaupungin keskustan alueella on useita terasseja, joissa on anniskelu
mahdollistettu maanomistajan luvalla. Anniskeluoikeus terasseilla on päättynyt klo 01.30. Aluehallintovirasto ei ole aiemmin myöntänyt eikä maanomistaja (kaupunki) sallinut jatkoaikaa terasseille vaan anniskelu on tullut lopettaa 01.30. Syynä tähän on ollut lähiympäristön altistuminen melulle ja muulle
häiriöille.
Alkoholilaki muuttui 1.3.2018, joka mahdollistaa anniskeluajan jatkamisen
hakemuksesta ulkotiloissa (terassilla) kello 04.00:een ja juomien nauttimisen
siellä aina kello 05.00 saakka. Lain mukaan lupaviranomaisen on tarvittaessa
pyydettävä anniskelulupahakemuksesta lausunto toimipaikan sijaintikunnalta
ja poliisilta.
Alkoholilain mukaan kunnalla on oikeus, jos yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuu anniskelun jatkamisesta vähäistä suurempaa haittaa, kieltää anniskelun jatkaminen tai rajoittaa sitä sillä kunnan alueella, johon haitta
kohdistuu. Kunnan päätös voi koskea kaikkia viikonpäiviä tai määrättyjä viikonpäiviä ja se voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Terasseja kaupunkialueella
Kaupungin alueella suurin osa terasseista sijaitsee Kauppakadun varrella ja
Satamassa. Lisäksi terasseja on lähiöissä mm. Neulamäessä ja Kelloniemessä.
Kaupungin vuokraamia terassialueita on 22 kpl. Näihin kaikkiin ei ole myönnetty anniskeluoikeutta.

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

Pöytäkirja

7/2018

15 (40)
85 §

25.04.2018

Hakemuksen jatkoajasta on jättänyt 10 ravintolaa aluehallintovirastolle.
Aluehallintovirasto lupaviranomaisena on pyytänyt kaupungin lausuntoa anniskeluajan jatkamiseen. Ennen luvan myöntämistä aluehallintovirasto pyytää
myös lausunnon kaikista hakemuksen jättäneistä paikoista terveydensuojeluviranomaiselta sekä poliisilta.
Anniskeluoikeuden laajentamisesta on kysytty ympäristöterveydenhuollosta
sekä terveydenhuollon palveluista. Terassien jatkoaika tullee aiheuttamaan
häiriöitä mm. melun muodossa lähialueelle. Tästä johtuen kaupunki maanomistajana sallisi terassien jatkoajat sellaisille terasseille, mitkä ei varsinaisesti sijaitse asutuksen keskellä. Esimerkiksi Kauppakadun varrella, Satamatorin
läheisyydessä, Peräniemen kasinolla ja Tahkolla olevien ravintoloiden terassien jatkoaikaa kaupunki puoltasi, mikäli muut jatkoajan kriteerit sen mahdollistavat.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että kaupunki maanomistajana puoltaa anniskeluajan jatkoa hakemuksen jättäneiden ravintoloiden terasseille Kauppakadun varrella, Satamatorin läheisyydessä ja Peräniemen kasinolla sekä Tahkolla mikäli muut jatkoajan kriteerit sen mahdollistavat 04:00 saakka.
Lisäksi esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että tonttipalvelut voi myöntää jatkoajan tuleville hakemuksille, mikäli terassi ei sijaitse asutuksen läheisyydessä eikä siten aiheuta alueen asukkaille häiriötä. Lupa voidaan myöntää samoilla kriteereillä myös edellä lueteltujen alueiden ulkopuolelle.

Liitteet

3

3188/2018 Vaikutusten ennakkoarviointi

Valmistelija
Pirkko Laaksonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5511

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

Päätös

Merkitään, että pöydälle jaettiin vaikutusten ennakkoarviointilomake.
Eero Wetzell Sirpa Karjalaisen ja Eija Vähälän kannattamina esitti, että kaupungin lausuntoa täydennetään siten, että edellytetään AVI:n seuraa-van anniskeluajan pidennyksen vaikutuksia mm. melumittauksin.
Jukka Pulkkinen esitti, että kaupunki maanomistajana ei puolla anniskeluajan
jatkoa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne jotka ovat esittelijän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa, ja ne jotka ovat jäsen Eero Wetzellin
tekemän esityksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.
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Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Eskelinen, Sariola, Apell, Chiksoeva, Hakokivi, Pulkkinen, Punkki, Tähtinen,) ja 3 ei-ääntä
(Karjalainen, Vähälä, Wetzell), joten lautakunta oli hyväksynyt esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 86

Asianro 7682/10.02.06.02/2017

Haja-asutusalueen tienimikilpien pystytys
Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut
Taustaa ja nykytilanne

Asemakaava-alueella kadut nimetään asemakaavassa ja kaupunki vastaa katunimikylttien kiinnittämisestä kadun rakentamisen yhteydessä. Hajaasutusalueen uudet tienimet vahvistetaan kiinteistöinsinöörin viranhaltijapäätöksellä. Tienimikyltin hankkimisesta ja pystyttämisestä ovat vastanneet
pääsääntöisesti tien käyttäjät. Tätä käytäntöä esitetään muutettavaksi osoitejärjestelmän luotettavuuden takaamiseksi.
Haja-asutusalueella otettiin 1990-luvun alussa käyttöön nykymuotoinen osoitejärjestelmä, jossa osoitteeseen kuuluu nimiosa ja numero. Tiestöä nimettiin
laajasti, kun osoitteita annettiin vakituisesti asutuille kiinteistöille. Kuopiossa
kylätoimikunnat pystyttivät kaupungilta hakemansa tienimikilvet, kun uutta
nimistöä otettiin mittavasti käyttöön.
Myöhemmässä vaiheessa tienkäyttäjille siirtynyt tienimikilven pystytysvastuu
perustuu siihen, että vastineeksi he ovat saaneet osoitejärjestelmään haluamansa tienimen. Nykyisin yhä harvemmissa tapauksissa voidaan hyväksyä
toivottu osoitetien nimi, koska olemassa oleva nimistö otetaan huomioon laajalta alueelta (mm. naapurikunnat) päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Perustelut

Maastotyöskentelyn yhteydessä ja asiakkailta tulleen palautteen perusteella
on havaittu puutteita olemassa olevien tienimien opasteissa. Tienimikylttejä
on jäänyt pystyttämättä maastoon tai yksittäiset tienimikyltit eivät ole suositusten mukaisia. Joissakin tapauksissa tien käyttäjien erimielisyydet tien nimestä ja haluttomuus osallistua kustannuksiin johtaa puutteelliseen opastukseen.
Kuntaliiton julkaisema suositus kunnan osoitejärjestelmästä vuodelta 2006
ohjeistaa, että kunnan osoitejärjestelmän mukaisten katujen ja teiden nimikilpien pystyttämisestä vastaa kunta. Tienimien selkeä näkyvyys on erityisen
tärkeää pelastustoimelle, jotta ilmoitetun osoitteen etsiminen ei viivästytä
avun saapumista. Maastoon merkityllä osoitetiedolla on edelleen suuri merkitys hätätilanteessa, koska erilaisten paikannusjärjestelmien ja laitteiden ajantasaisuus ja tarkkuus vaihtelevat suuresti.
Kuntaliitosten yhteydessä tehdyissä tienimimuutoksissa kylttien pystytys on
hoidettu kaupungin toimesta. Tätä kautta on saatu tietoa työmäärästä ja työn
vaatimista kustannuksista. Nimettävien teiden määrä vaihtelee vuosittain
noin 20–50 kappaleen välillä. Osoiteteiden maastoon merkitsemisestä tulee
kustannuksia tienimikilvistä, kiinnikkeistä, tolpista ja pystytystyöstä. Kustannuksia arvioidaan vuositasolla kertyvän noin 5000 – 10 000 euroa.
Edellä kuvatun perusteella esitän, että Kuopion kaupunki vastaa jatkossa tienimikylttien pystyttämisestä myös haja-asutusalueella. Ennestään nimettömiä
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teitä ei järjestelmällisesti nimetä, vaan uuden osoitetien tarve arvioidaan aina
tapauskohtaisesti.
Selvyyden vuoksi todetaan, että rakennuksen seinään kiinnitettävän osoitenumerokyltin kiinnittämisestä vastaa jatkossakin rakennuksen omistaja
maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten mukaisesti.
Vaikutusten arviointi

Päätöksellä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia.

Esitys

Esitän, että Kuopion kaupunki vastaa jatkossa haja-asutusalueen tienimikilpien hankkimisesta, pystyttämisestä ja kunnossapidosta. Maaomaisuuden
hallintapalvelu vastaa tehtävän hoitamisesta ja varaa vuosittaisen määrärahan
talousarvioon.
Valmistelija
Lea Eskelinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5548

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 87

Asianro 3162/02.05.01.00/2018

Kuopion kaupungin osallistuminen Tahkon kyläyhdistyksen Pumptrack -lähiliikunta hankkeen toteutukseen
Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut
Yleistä

Tahkon kyläyhdistys ry on hakenut Kuopion kaupungilta 11 250 euron avustusta Pumptrack -lähiliikuntaradan toteuttamiseksi Tahkon matkailukeskukseen.
Tahkon kyläyhdistys on aktiivinen toimija alueella. Tällä hetkellä yhdistys toteuttaa mm. EU:n Leader -ohjelman rahoittamaa hanketta, jossa parannetaan
Tahkon lähialueilla olevia patikointi-, pyöräily- ja hiihtoreittejä sekä niiden
opastusta.
Pumptrack -lähiliikuntarata on osa Tahkon alueelle tulevaa pyöräilyinfraa,
jonka avulla Tahkosta muodostetaan yksi maastopyöräilyn keskuksista Suomessa.
Alustavasti rata on suunniteltu sijoitettavaksi lähiliikuntapuiston alueelle.
Mikäli rata päädytään toteuttamaan kaupungin maille, niin sen tarkemmasta
sijoituksesta ja ylläpidosta sekä tarvittavista maanomistajan luvista sovitaan
myöhemmin yhteisesti. Lähtökohtaisesti kyläyhdistys vastaa radan kunnossapidosta.
Kaupungin toteuttamat ja rahoittamat matkailua tukevat hankkeet, kuten
Tahkon alueen lähiliikuntapuisto on saanut todella hyvän palautteen, koska se
on lisännyt tuntuvasti alueen tarjontaa lapsiperheille. Kuopion kaupunki on
saanut tästä perusinvestoinneista erittäin hyvää palautetta. Myös viime vuonna valmistuneista Tahkon portaista on tullut runsaasti positiivista palautetta,
vaikka ne ovat olleet vain lyhyen ajan käytössä. Portaiden toteuttamiseen
osallistui Kuopion kaupunki vastaavalla mallilla.

Työnjako hankkeessa

Kyläyhdistyksen laatiman kustannusarvion mukaan radan kokonaiskustannukset ovat 75 000 euroa (alv 0 %). Hankkeeseen haetaan 60 % rahoitusta
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ltä. Tahkon alueen yritykset ovat lupautuneet rahoittamaan hanketta 12 000 eurolla. Mikäli kaupunki osallistuu hankkeeseen 15 % eli 11 250 eurolla, jää hankkeen omarahoitusosuudeksi 6 750 euroa.
Yhdistys hoitaa hankkeen toteutuksen hankesuunnitelman laatijan eli Trail It
Oy:n kanssa.

Vaikutusten arviointi

Ratahanke tukee Tahkon lumettomaan aikaan kohdistuvaa palvelutarjontaa ja
kasvattaa siten Tahkon lumettoman ajan matkailutuloa. Tahkosta on muodostumassa muiden rinne- ja hiihtokohteiden ohella merkittävä ulkoilu- ja liikkumiskohde myös lumettoman kauden aikaan. Kilpailutilanne Tahkon osalta
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muihin keskuksiin nähden voidaan säilyttää hyvänä vain kaupungin ja yrittäjien yhteisellä kehittämishalulla ja panostamisella.
Radan toteuttamisen ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Rata toteutetaan
maastoon ottaen huomioon sen erityispiirteet. Olemassa olevaa perusmaata ja
ympäröivää kasvillisuutta sekä puustoa pyritään häiritsemään mahdollisimman vähän.
Esitys

Esitän, että kaupunki osallistuu Tahkon Pumptrack -radan rakentamiseen
esitetyllä tavalla ja myöntää 11 250 euron (ei sisällä arvonlisäveroa) rahoitusosuuden yhdyskuntatekniikan investointien määrärahasta. Osuus suoritetaan
yhtenä eränä avustuksen hakijalle hankkeen valmistuttua.

Liitteet

4
5
6

3162/2018 Avustushakemus
3162/2018 Hankesuunnitelma
3162/2018 Tavoitehinta-arvio

Valmistelija
Ismo Heikkinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5656

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 88

Asianro 2513/14.06.00.00/2018

Kuopion kaupungin lausunto jätehuollon palvelutasoluonnoksesta / Savo-Pielisen jätelautakunta
Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut
Savo-Pielisen jätelautakunta on käsitellyt 28.3.2018 kokouksessaan päivitettyä jätehuollon palvelutasoa, jossa määritetään vähimmäistaso kuntalaisille
tarjottaville jätehuoltopalveluille. Jätelautakunta on valmistellut palvelutasoluonnosta yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön Jätekukon ja alueen kuntien
kanssa. Jätehuoltopalvelut alueella toteuttaa kuntien jäteyhtiö, Jätekukko Oy.
Jätehuollon palvelutaso on määritelty jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalveluille, palveluneuvonnalle ja viestinnälle sekä jätehuollon viranomaispalveluille. Jätelautakunta pyytää nyt lausuntoa alueen kunnilta ja ympäristönsuojeluviranomaisilta palvelutasoluonnoksesta.
Asian valmistelu

Kunnallisen jätehuollon palvelutasoluonnosta on jätehuollon viranomaispalvelut valmistellut yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön Jätekukon ja alueen
kuntien kanssa. Laadintaa on ohjannut työryhmä, jossa on jätehuoltoviranomaisen ja Jätekukon edustajien lisäksi seuduttaiset edustajat alueen kunnista. Palvelutasoa on käsitelty myös jätehuollon neuvottelukunnassa, johon on
nimetty kaikista toimialueen kunnista teknisen toimen ja ympäristönsuojelun
viranhaltijoita. Kuntien toiveesta asiaa on käsitelty myös kunnissa pidetyissä
aluepalavereissa.
Palvelutason määrittämisessä on otettu huomioon jätelainsäädännön vaatimukset sekä kuntien Jätepoliittisessa ohjelmassaan vuoteen 2022 asettamat
tavoitteet jätehuoltopalveluille. Palvelutasoa varten on lisäksi tehty asiakas- ja
sidosryhmäkyselyjä, joiden tuloksista esille nousseet kehittämiskohteet on
otettu huomioon.
Jätehuollon palvelutaso koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulla olevia palveluja. Palvelutaso on määritelty Jätekukon järjestämille kuljetus- ja
vastaanottopalveluille sekä palveluneuvonnalle ja viestinnälle. Palvelutasossa
on huomioitu myös jätehuollon viranomaispalvelut (jätelautakunta).

Jätehuoltopalveluihin suunnitellut keskeisimmät muutokset
Jätekukko tarjoaa jatkossakin keskitetysti kilpailutetut seka- ja hyötyjätteiden
keräyspalvelut. Jätteiden hyötykäytön lisäämiseksi on suunniteltu muovipakkausten keräyksen laajentamista. Tavoitteena on, että muovipakkausten kiinteistöittäinen keräys järjestään vuoden 2019 aikana kaikkiin alueen vähintään
300 asukkaan taajamiin.
Jätteenkuljetuspalvelujen lisäksi Jätekukko järjestää alueellisia jätteiden vastaanottopisteitä, kuten ekopisteitä hyötyjätteiden keräykseen. Ekopisteet ovat
nykyään suurimmaksi osaksi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestämiä. Jatkossa Jätekukon on tarkoitus täydentää entistä laajemmin tätä Rinki-
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ekopisteverkostoa. Tavoitteena on, että 70 Rinki-ekopisteen lisäksi alueella
olisi vuonna 2020 noin 30 Jätekukon järjestämää ekopistettä erityisesti lähipalvelujen yhteydessä tai liikenteellisesti keskeisillä paikoilla.
Isojen jäte-esineiden ja jäte-erien vastaanottoon on toimialueella 21 Jätekukon järjestämää lajitteluasemaa. Jatkossa lajitteluasemaverkostoa täydennetään yhdellä lajitteluasemalla. Kaikille lajitteluasemille on tulossa Kiertokukko-palvelu käyttökelpoisten tavaroiden saamiseksi uudelleen käyttöön. Lajitteluasemien aukioloajat säilyvät pääosin ennallaan, mutta lauantaiaukioloa
tulee lisää yksittäisiä päiviä.
Jätekukko tarjoaa neuvontaa lajittelusta, kierrätyksestä ja jätehuoltopalveluista. Yhtiön palvelunumeron lisäksi jätehuollon neuvontaa toteutetaan verkkosivuilla ja sosiaalisen median eri kanavissa. Kotitalouksille jaetaan myös postitse erilaisia neuvontamateriaaleja, kuten asiakaslehti ja vuosikalenteri. Käytössä on myös erikseen tilattavin oppaita ja lajitteluohjeita. Lisäksi yhtiön
neuvojat jalkautuvat eri tilaisuuksissa koko yhtiön toimialueella. Saadun asiakaspalautteen mukaisesti tavoitteena on ottaa jatkossa käyttöön myös mobiilisovellus lajittelun tueksi.
Lausunnon sisältö

Kaupungin mielestä on hyvä, että jätehuollon palvelutasoluonnosta on kehitetty edelleen ja selkeytetty edellisten palvelutasomäärittelyjen linjauksista.
Palvelutaso linkittyy hyvin myös kuntien jätepoliittiseen ohjelmaan vuoteen
2022 sekä valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan vuoteen 2023.
Erittäin hyvänä pidetään myös palvelutason valmistelussa tehtyä laajaa yhteistyötä sekä asiakas- ja sidosryhmäkyselyjä. Näin luonnokseen on saatu
otettua huomioon paitsi lainsäädännön edellyttämät välttämättömät toimet,
myös asiakasnäkökulma mahdollisimman hyvin. Hyvänä pidetään myös nyt
luonnosvaiheessa tehtävää kuntien ja asiakkaiden, sekä muiden sidosryhmätahojen kuulemista.
Jätehuollon palvelujen ja toimintojen saavutettavuutta kehitetään edelleen,
mikä on omiaan vähentämään kuormitusta ympäristöön ja edistämään ympäristönsuojelua ylipäätään. Saavutettavuuteen olennaisesti liittyvä tiedotus ja
neuvonta eri keinoin ovat palvelutasoluonnoksessa hyvin esillä.
Seuraaviin, etenkin Kuopion kannalta merkittäviin asioihin toivottaisiin kuitenkin kiinnitettävän huomiota:
Erilaisten hyötyjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kehittäminen
vähentää yksittäisten kuljetusten ja päästöjen määrää. Vastaavasti kunnallisia
jätehuoltomääräyksiä tulee samalla kehittää siten, että kuljetuspalvelua saavat
yhä pienemmät kiinteistöt, jätejakeesta riippuen aina omakotitaloihin asti.
Kuopion suuret taajamakaupunginosat asukkaineen tulee ottaa huomioon jätehuollon lähipalvelujen, kuten riittävien ekopisteiden, suunnittelussa siinä
kuin luonnoksessa mainitut yli 300 asukkaan taajamat. Onkin pidettävä
huolta, että Kuopion keskeisellä kaupunkialueella on riittävästi jätehuollon
lähipalveluja.
Palvelutason mukaan lajitteluasema järjestetään myös vanhoihin kuntakeskuksiin, joiden alueella on vähintään 2 000 asukasta. Kuopion alueella tämän
mukaan Kuopion Maaningalle on nyt palaamassa oma lajitteluasema vuoden
2020 aikana. Tämän toteutumisesta on pidettävä huolta.
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Juankosken lajitteluasema tulee säilyttää keskikokoisten lajitteluasemien luokassa, koska se palvelee myös Säyneisten ja Muuruveden taajamia.
Jätelautakunnan tekemä neuvottelu ja ohjaus tulee ottaa näkyväksi elementiksi palvelutasoluonnokseen, ja sitä tulee painottaa jatkossakin palvelujen
tuottajayhteisöjen ja -yhtiön suuntaan. Neuvotteluja tarvitaan etenkin kuluttajapakkauksista vastaavan Rinki Oy:n suuntaan. Tällä hetkellä tuottajayhteisö Rinki Oy:n pakkausjätteiden keräyspisteet ovat Kuopiossa ajoittain ylikuormittuneita ja usein epäsiistejä, koska kiinteistönhuollon ja esimerkiksi
lumenpoistosta huolehtimisen vastuut vaikuttavat olevan epäselviä. Kaikki
tämä vähentää kyseisten pisteiden käytettävyyttä ja palvelevuutta sekä lumiesteiden ja kuivatuspuutteiden vuoksi jopa saavutettavuutta. Kuopiossa
(118 000 asukasta) on vain viisi (5) Rinki Oy:n tarjoamaa muovisten kuluttajapakkausten vastaanottopistettä, mikä on selvästi liian vähän.
Kuntien jäteyhtiö Jätekukko on tarjonnut ja tulee tarjoamaan entistä enemmän täydentävää ekopistepalvelua lisäykseksi Rinki Oy:n keräysverkostoon.
Jätekukon ekopisteverkostoa ei kuitenkaan tulisi laajentaa siten, että Rinki Oy
voi vetäytyä pakkausjätteiden keräysvastuistaan, kun verkoston keräysmaksut
on jo tuotteissa kertaalleen maksettu.
Rinki Oy:n keräysverkosto on tarkoitettu vain kuluttajapakkauksille eikä
muille hyötyjätteille. Jätekukon ekopisteverkostoa tai jätteenkeräysjärjestelmää tulisi mahdollisuuksien mukaan laajentaa niille hyötyjätteille, jotka eivät
ole kuluttajapakkauksia, ja jotka eivät siten kuulu Rinki Oy:n keräykseen
(esimerkiksi kodin pienmetalliastiat, muoviset lelut ja tekstiilit).
Puutarhajätteet ovat tiheästi kaavoitetuilla alueilla jatkuvasti ongelmallisia
Kuopiossa. Jätteiden sijoittaminen väärin maastoon tai puutteellinen kompostointikäsittely voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja. Puutarhajätteiden vastaanottoa ei tulisi yksipuolisesti jättää kuntien vastuulle, vaan niiden osalta jätelautakunnan ja jäteyhtiön tulisi hakea yhteistyössä kuntien kanssa jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka olisivat tasapuolisia ja soveltuvia alueen asukkaille,
riippumatta missä taajamassa he asuvat. Esimerkiksi Kuopion on hankala järjestää alueillaan valvottua puutarhajätteen keräystä, jonka johdosta kaupunki
on ensisijaisesti osoittanut asukkaiden puutarhajätteet lajitteluasemille, joissa
valvonta toimii.
Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden sekä ympäristönsuojelupalveluiden
kesken. Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa asiasta oman lausuntonsa.
Vaikutusten arviointi

Jätehuollon palvelutason tavoitteet edistävät toteutuessaan kiertotaloutta ja
ovat ilmastovaikutuksiltaan positiivisia ja tukevat Kuopion ilmastopoliittisessa ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta antaa edellä mainitun lausunnon
vastauksena lausuntopyyntöön ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi kaupungin lausuntona.
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Liitteet

7
8

2513/2018 Jätehuollon palvelutason luonnos
2513/2018 Lausuntopyyntö

Valmistelija
Tuula-Anneli Kinnunen
Leena Karppinen
Ismo Heikkinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2144
puh. +358 44 718 2146
puh. +358 44 718 5656

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 89

Asianro 3172/02.08.00.01/2018

Juankosken Paasikoskentien saneeraus
Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut
Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on pyytänyt
urakkatarjoukset Juankosken Paasikoskentien saneerauksesta. Tarjouskysely
on tehty IS-Hankinta Oy:n sähköisen tarjouspalvelun kautta.
Paasikoskentie on nykyisin kadun routavaurioiden takia huonokuntoinen,
mistä syystä kadun rakennekerrokset uusitaan, rakennetaan hulevesilinja parantamaan kadun kuivatusta ja lisäksi Kuopion Vesi parantaa alueen nykyistä
vesihuoltoverkostoa.
Alueella nykyisin oleva katuvaloverkko on puupylväissä ja ilmajohdolla. Katuvaloverkosto uusitaan ja nykyinen valaistusverkko työalueelta puretaan. Kohteessa ei ole tarvetta tehdä jännitetöitä.
Kohde sijaitsee Kuopion Juankoskella. Hankealue kattaa Paasikoskentien katualueen alkaen Juankoskentieltä (st 569 Kaavi-Nilsiä) hautausmaan lähettyviltä päättyen samalle tielle Juankosken vedenpuhdistamon läheisyydessä.
Urakka-alueen pituus on noin 1,2 km. Katu on erillispientaloalueen asuntokatu, jolla liikennöi myös raskasta liikennettä (katuluokka 4). Katu kuuluu kaupungin asemakaava-alueeseen ja katualue on kaupungin maanomistuksessa.
Katualueen leveys vaihtelee 15…21 metrin välillä. Alueella on 40 km/h nopeusrajoitus.
Kartta kohteesta:
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Urakasta on tehty hankintailmoitus 29.3.2018 julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana (Hankintalaki
25 §).
Urakkatarjouskilpailua varten tarjouspyyntöaineisto tallennettiin urakkatarjouskilpailun järjestäneen IS-Hankinta Oy:n sähköiseen tarjouspalveluportaaliin. Julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) tehtyyn hankintailmoitukseen liitettiin tarjouspalveluportaalin verkko-osoite, josta tarjoajat saivat ladata tarjouspyyntöasiakirjat. Paperisia tarjouspyyntöasiakirjoja ei lähetetty.
Tarjoukset tulee jättää viimeistään 20.4.2018 klo 10.00 sähköisesti samaan
portaaliin. Urakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjoushinnan antanut urakoitsija.
Tarjoukset otetaan vastaan ja avataan 20.4.2018 IS-Hankinta Oy:n toimesta,
jonka jälkeen suoritetaan halvimman tarjouksen tehneen tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuuden arviointi.
Vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen ja tarjoajan kelpoisuuden arviointi
tehdään Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa tarjouksen mukana toimitettujen dokumenttien perusteella.
Vertailuhinta muodostuu katu- ja vesihuoltotöistä syntyvän kokonaishinnan,
lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon määrien ja tarjottujen yksikköhintojen sekä tuntihintalomakkeen tuntimäärien ja annettujen tuntihintojen
perusteella lasketusta summasta
Rakentamistyö toteutetaan kokonaisurakkana, jossa maksuperusteena on kokonaishinta.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Tarjousten vertailu ja esitys urakoitsijan valinnasta sekä rahoituspäätösesitys
tehdään kokouksessa.

Liitteet

9
10
11

3172/2018 Esitys urakoitsijan valinnasta 23.4.2018
3172/2018 Tarjousten avauspöytäkirja
3172/2018 vertailutaulukko

Viiteaineisto

2

3172/2018 Tarjouspyyntö

Valmistelija
Ville Juntto
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5290

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Päätösehdotus tehdään kokouksessa.
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Päätös

Merkitään, että pöydälle jaettiin esitys urakoitsijan valinnasta, tarjousten
avauspöytäkirja sekä vertailutaulukko.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja tarjouskilpailun voittaja, Savon
Kuljetus Oy, valittiin urakoitsijaksi Juankosken Paasikoskentien saneerausurakkaan.

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

Pöytäkirja

7/2018

28 (40)
90 §

25.04.2018

§ 90

Asianro 4327/06.00.00/2017

Valtuustoaloite / nastat kuopiolaisten talvikenkiin
Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut
Kaija Räsänen ja 4 muuta valtuutettua ovat jättäneet 22.5.2017 valtuustoaloitteen nastojen hankkimiseksi talvikenkiin joko ilmaiseksi tai pientä maksua
vastaan. Valtuustoaloitteen (22.5.2017) mukaan talvisin on paljon ihmisiä
hoidettavana terveyskeskuksissa ja KYS:llä liukastumisen takia. Kustannukset
ovat suuret. Kustannuksia voisi vähentää ennaltaehkäisemällä liukastumisia.
Talvikengissä voisi olla joko liukuesteet tai nastat. Kuopion kaupunki voisi
auttaa kuntalaisia järjestämällä kuopiolaisille nastojen laittamisen talvikenkiin joko ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan.
Aloite on tullut rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen vastattavaksi.
Kuopion kaupungin kunnossapidon palvelut on osallistunut kaatumisenehkäisykampanjaan, jossa kaatumisen ja liukastumisen ehkäisyä on kampanjoitu syksyllä 2016 ja 2017. Toimijana hankkeessa on ollut Kuopion kaupungin
vanhuspalvelut. Kampanjassa on ollut edustus myös KYS:stä, asukastuvilta,
Terve Kuopio -kioskilta, fysikaalisesta kuntoutuksesta sekä terveydenhoitoalan oppilaitoksista.
Kampanjaan liittyvissä tapahtumissa esiteltiin erilaisia liukuesteitä, joista osa
on kengän päälle laitettavia ja sitten on myös varsinaisia nastakenkiä. Nastakenkien ongelmana on se, että ne ovat liukkaita esim. kivi- tai laattalattialla
käveltäessä. Ne myös vaurioittavat puulattioita. Kengän päälle laitettavat liukuesteet ovat sen vuoksi suositeltavat ja ne ovat yleistyneet viime aikoina. On
kehitetty myös kenkiä, joiden nastat saa piiloon silloin kun niitä ei tarvita. Osa
liukastumisesteistä on hinnaltaan edullisia ja lähes kaikkien hankittavissa.
Hankkeen aluksi tehtiin laskema siitä, mitä maksaisi, jos kaupunki hankkisi
kaikille yli 65-vuotiailleasukkailleen ilmaiset liukuesteet kenkiin. Kustannus
olisi huomattava ja se voisi ylittää vahingonkorvauksena maksettavat liukastumisien kustannukset. Summa vielä moninkertaistuisi, jos kaikille kuopiolaisille hankittaisiin nastat talvikenkiin.
Kunnossapidon palvelut huolehtii myös muutamista muista keinoista liukastumisvahinkojen vähentämiseksi. Tällaisia ovat mm. liukkaudentorjunta hiekoittamalla riittävän kattavasti sekä kaupungilla käytössäoleva liukkausvaroituspalvelu, jolla saa tilattua varoitusviestin puhelimeensa kelin ollessa liukas.
Kampanjassa on liukuesteiden ja nastojen lisäksi käyty läpi mm. kenkien materiaaleja ja niiden soveltuvuutta talviolosuhteisiin sekä henkilöiden toimintakyvyn ja terveydentilan arviointia talvisissa olosuhteissa liikkumiseen.
Kunnossapidon palvelut esittää kaatumisenehkäisykampanjan jatkamista
myös tulevina syksyinä. Kampanjasta on saatu hyvää palautetta ja se on kustannustehokas keino vähentää liukastumisonnettomuuksia. Ihmisiä opaste-
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taan omatoimisesti hankkimaan liukuesteitä ja nastakenkiä. Myös tekstiviestillä lähetettävän liukkausvaroituspalvelun jatkaminen on hintalaatusuhteeltaan tehokasta.
Talvi on liikkujalle vaarallista aikaa. Liukastumisia sattuu sekä katualueella
että kiinteistöjen pihoilla. Niiden torjumiseksi valtuustoaloitteessa esitetty
kaupungin osallistuminen kenkien nastoituksen ja liukuesteiden hankinnan
kustannuksiin on vain yksi keino. Liukuesteiden ja nastakenkien kirjo on erittäin laaja. Jokaiselle sopiva malli tulisi kuitenkin tehdä yksilöllisesti, jotta välineitä tulee myös käytettyä. Kampanjointia liukuesteiden omaehtoisesta
hankkimisesta kannattaa ehdottomasti jatkaa.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että edellä mainittu annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen ja se
esitetään edelleen kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet

12

4327/2017 Valtuustoaloite

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

puh. +358 44 7185 674

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

Päätös

Merkitään, että kaupunginpuutarhuri Matti Nikoskelainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että rakennustarkastaja Ilkka Korhonen saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn jälkeen.
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§ 91

Asianro 726/10.03.01.00/2017

Leikkipaikat-viherpalveluohjelma, leikkipaikat 2018 - 2024
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Taustaa

Kuopion kaupungin yleisillä alueilla olevat leikkipaikat siirtyivät kaupunkiympäristön palvelualueen vastuulle vuonna 2017. Pitkäntähtäimen suunnittelua ja kehittämistä varten on ollut tarvetta saada työkalu, jonka laatimisen
edellä mainittu siirtyminen mahdollisti.
Kuopio asettaa uudessa strategiassaan 2030 tavoitteekseen olla hyvän elämän
pääkaupunki, joka on edelläkävijä terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisessa, on ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava ja paras paikka lapsille.
Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen viherpalveluohjelma on yksi käytännön askelista kohti strategian tavoitteita.
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi em. ohjelman nähtävillä oloa varten
7.2.2018. Ohjelma oli 12.2. - 13.3.2018 julkisesti nähtävänä, jolloin siitä jätettiin yksi kannanotto (liite 6).
Kannanoton johdosta on Nilsiän kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen
(NIKE ry) kanssa pidetty neuvottelu 4.4.2018. Neuvottelussa on sovittu, ettei
poistettaviksi aiottuja korttelileikkipaikkoja lopeteta ennen niiden elinkaaren
päättymistä, eikä ennen korvaavan lähiliikuntapaikan rakentamista. Lähiliikuntapaikalle sopivaksi sijainniksi todettiin parhaiten soveltuvan Rantapuisto, jonne kaikki tarvittavat toiminnot voidaan turvallisesti sijoittaa.
NIKE ry:n kannanotto ei vaikuta viherpalveluohjelman sisältöön.

Ohjelman toteutus ja valmistelu
Kuopion kaupungin yleisillä alueilla oleville leikkipaikoille on valmistunut viherpalveluohjelma vuosille 2018 - 2024. Leikkipaikkojen viherpalveluohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kuopion yleisten alueiden leikkipaikkaverkostosta. Työ sisältää Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen
hallinnoimat 91 leikkipaikkaa. Nämä sijaitsevat puistoissa ja ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Tilakeskuksen hallinnoimat koulu- ja päiväkotipihojen
leikkipaikat on jätetty tarkastelujen ulkopuolelle paitsi silloin, kun ne ovat osa
lähiliikuntapaikkaa.
Ohjelman laadinnassa on hyödynnetty Kuopion viherverkoston yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtyä asukaskyselyä keväältä 2017, eikä tätä
työtä varten tehty erillisiä asukaskyselyjä. Ohjelmassa on huomioitu Kuopion
kaupungin muut jo valmistuneet ja tekeillä olevat ohjelmat niiltä osin, kuin
niillä on vaikutusta kyseisiin viherpalveluihin. Verkoston analysoinnissa on
käytetty vertailutietoja suurimmista suomalaisista kaupungeista.
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Työn valmistelemisesta on vastannut ohjausryhmä, jossa oli jäseniä kaupunkisuunnittelupalveluista, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä konsultilta.
Työn aikana on pyydetty lisäksi kommentteja myös mm. omatoimisen hyvinvoinnin palveluilta. Palveluohjelman laatimisesta on tiedotettu ”Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2017” -julkaisussa ja se on esitelty kaupunkirakennelautakunnalle kesäkuussa 2017.
Ohjelman tavoitteet ja jatkotoimenpiteet
Ohjelman keskeisin tavoite on toimia työkaluna ja määrittää pitkäntähtäimen
tavoitteet leikkipaikkojen rakentamisen, peruskunnostuksen, sekä turvallisten
ja riittävän leikkipaikkaverkoston kehittämiseksi. Ohjelman avulla pystytään
myös kohdentamaan suunnittelun resursseja investointiohjelmaa paremmin
palvelevaksi.
Tavoitteena on lisäksi vakiinnuttaa leikkipaikoille hierarkia ja vahvistaa laadulliset kriteerit kullekin leikkipaikkatyypille. Lisäksi kohteiden osalta on pyritty tarkastelemaan nykyistä kunnossa- ja puhtaanapidon laatua. Raporttia
päivitetään jatkossa viiden vuoden välein siten, että seuraava ohjelmointipäivitys laaditaan vuonna 2024, jolloin tarkastelujaksoksi otetaan vuodet 2025 –
2029.
Vaikutusten arviointi

Leikkipaikat ovat elämyksellisiä yhteisöllisyyttä ja lasten kasvua tukevia ympäristöjä. Ne tarjoavat lapsille turvallisen ympäristön siihen päivittäiseen
leikkiin ja liikkumiseen, jota lapsi tarvitsee terveeseen kasvuun ja hyvinvointiin. Leikkipaikat parantavat alueiden viihtyvyyttä ja kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. Työ tukee kaupungin strategian toteutumista ja sillä on positiivisia vaikutuksia kuntalaisiin, koska työllä edistetään kestävää hyvinvointia sekä hyvää luonnon ja elinympäristön tilaa.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Kuopion viherpalveluohjelma, leikkipaikat 2018 – 2024 jatkosuunnittelussa ohjeellisesti noudatettavaksi ja merkitsee tiedoksi saadun kannanoton ja esittää ohjelman edelleen
kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Liitteet

13

726/2017 Liite 6 Kannanotto viherpalveluohjelmaan (NIKE ry)

Viiteaineisto

3

726/2017 Kuopion viherpalveluohjelma-leikkipaikat Raportti s1-41 (ei
jaeta, julkaistaan internetissä)
726/2017 Liite 1 Kohdekortit (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
726/2017 Liite 2 Kuopion keskeisen kaupunkialueen leikkipaikkaverkosto 2017 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
726/2017 Liite 3 Kuopion maaseutualueiden leikkipaikkaverkosto 2017
(ei jaeta, julkaistaan internetissä)
726/2017 Liite 4 Kuopion keskeisen kaupunkialueen leikkipaikkaverkosto 2018 - 2024 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
726/2017 Liite 5 Maaseutualueen leikkipaikkaverkosto 2018 - 2024 (ei
jaeta, julkaistaan internetissä)

4
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Valmistelija
Matti Nikoskelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5711

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 92

Asianro 34/00.02.03/2018

KYP tiedonannot 2018

Hankintapäätös kilpailutukseen: 134438 / kaupunkipyöräjärjestelmä ISHankinta Oy:n toimitusjohtaja on tehnyt otsikon mukaisesta hankinnasta
hankintapäätöksen.
Liitteet

14
15

34/2018 HP134438_Kaupunkipyorajarjestelma_allek
34/2018 Viranhaltijapäätökset 2. - 15.4.2018

Päätösehdotus

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
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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Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunkirakennelautakunta (84-87 §)
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
017 18 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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin 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 (83 §)
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 42500 (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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin 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
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−

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

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

−

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

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja 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.
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Liite C Hankintaoikaisuohje (89 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunkirakennelautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

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

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Asianosaisen on esitettävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa
siitä, kun on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosaisella on julkisista hankinnoista annetun lain nojalla
oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai
hankintaoikaisun käsittelyä.
Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen
päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Päätös voidaan toimittaa myös postitse kirjeellä, jolloin vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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Liite D Valitusosoitus markkinaoikeudelle / kaupunkirakennelautakunta (89 §)
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Hankintaa koskevan asian voi saattaa valituksen tekemällä markkinaoikeuden
käsiteltäväksi se, jota asia koskee sekä työ- ja elinkeinoministeriö unionin valvontamenettelyä koskevassa asiassa sekä sellainen valtion tai kunnan viranomainen taikka muu taho, joka on myöntänyt hankekohtaista tukea rakennushankkeen toteuttamiseen.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa laissa julkisista
hankinnoista tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Valituksen tekeminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen,
jollei jäljempänä toisin säädetä.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun (sopimusalan laajentuminen tai sopimuksen muuttaminen taloudellisesti edullisemmaksi) sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan
unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Jollei edellä mainittua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä
1

30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus
Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai

2

kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä
mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan kä-
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sitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.
Hankintayksikölle tiedottaminen
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa
koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen.
Valituskirjelmän sisältö
Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota
valitus koskee.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Valitukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valitukseen on liitettävä
−

alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon muutosta haetaan

−

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

−

asiakirjat, joihin vedotaan ja

−

valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Itse tiedoksiantopäivää ei lasketa mukaan.
Valituskielto ja valituslupa
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla,
jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa julkisista hankinnoista
annetun lain 86 §:n mukaisesti.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Posti- ja käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3300
029 564 3314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

