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Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 13.9.2018.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 240-246 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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240 §
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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241 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Harri Auvinen ja Tiina
Kaartinen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Harri Auvinen ja Tiina
Kaartinen.
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§ 242

Asianro 7038/07.03.00.01/2018

Dynaaminen palveluverkostosuunnittelu, DigiPAVe
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Kuopion kaupungin ja FCG Konsultointi Oy:n yhteishankkeessa kehitetään
vuoden 2018 aikana dynaaminen palveluverkkosuunnittelusovellus ja tiedolla
johtamisen yhteistyömalli erityisesti kaupungin palvelutuotannon, toimitilojen sekä strategisen maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön koordinoimasta KIRA-digi -ohjelmasta toteuttaen osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta.
Tekninen toteutus, testaus ja pilotointi toteutetaan osana Kuopion kaupungin
koulu- ja päiväkotiverkostotyötä.
Palveluverkkosuunnittelun keskeinen haaste tällä hetkellä on, että tietoa palveluverkon eri osa-alueista syntyy paljon, mutta se on hajallaan eri järjestelmien ja yksikkökohtaisten tietovarantojen siiloissa ja tietojen keskinäiset riippuvuussuhteet jäävät usein puutteellisiksi. Lisäksi verkostoselvitykset julkaistaan kertaluontoisesti staattisena raporttina.
DigiPAVe-sovellus yhdistää operatiivisista tietojärjestelmistä saatavaa toimintatietoa, kiinteistötietoa, paikkatietoa reaaliaikaisesti. Tiedoista johdetuilla
keskeisillä suorituskykymittareilla voidaan seurata palveluverkoston suorituskykyä sekä edistää palveluiden, niiden käytön ja saavutettavuuteen kytkeytyvien paikkatietojen ja -tietovarantojen yhteiskäyttöä. Tavoitteena on, että tietojärjestelmäpohjainen palveluverkkosuunnittelu vähentää huomattavasti
manuaalista tietojen käsittelyn tarvetta ja vapauttaa resursseja varsinaiseen
tiedon laadun, toiminnan ja palveluprosessien kehittämiseen. Lisäksi valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyys ja seurattavuus paranevat. Sovellus toimii myös strategisen suunnittelun työkaluna mahdollistaen skenaariomallinnuksen ja erilaisten verkostovaihtoehtojen tutkimisen.
Monimutkaistuvassa toimintaympäristössä on entistä tärkeämpää ymmärtää
toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksia pidemmällä aikavälillä,
jotta palveluverkkoinvestointeja voidaan kohdentaa optimaalisella tavalla. DigiPAVe:n hyödyt näkyvät parempina palveluina, verkoston resurssitehokkuutena, tilojen käytettävyyden paranemisena sekä taloudellisten resurssien parempana kohdentamisena. Toimiva palveluverkosto on yksi keskeisistä menestystekijöistä erityisesti kaupungin kilpailukyvyn ja imagon näkökulmasta.
Kuopio on siten ottamassa merkittävän loikan kohti digitalisaation edelläkävijyyttä.
Hankkeen tähänastiset tulokset
Tähänastinen kehitystyö (14.2. – 10.9.2018) on fokusoitunut dynaamisen tietojärjestelmäratkaisun rakentamiseen DigiPAVe-alustalle sekä alustavan kuvauksen laadintaan ennakoivasta palveluverkkosuunnitteluprosessista, jonka
avulla digitalisaatiosta saadaan aitoja hyötyjä. Tuloksista tullaan raportoi-
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maan www.digipave.fi -verkkosivulla, josta ne ovat myös muiden tahojen
hyödynnettävissä ja jatkokehitettävissä. Hankkeen alustavia tuloksia on esitelty lukuisissa tilaisuuksissa, mm. ympäristö-, liikenne-, ja valtionvarainministeriöissä, Rakennuttajapäivillä, World Summit on Digital Built Environment -konferenssissa ja Kuntamarkkinoilla. Lähtökohtana on ollut, että DigiPAVe-hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää myös muissa
Suomen kunnissa sekä skaalata laajempaan mittakaavaan esimerkiksi seututai maakuntatason palveluverkkosuunnitteluun.
DigiPAVe:a voidaan hyödyntää palveluverkostotyön seuraavissa keskeisissä
vaiheissa, joita ovat palvelutarpeen ennakointi, palveluverkkovaihtoehtojen
simulointi, tietopohjainen suunnittelu ja analyysit, palveluverkoston suunnittelun kokonaiskoordinaatio ja yhteensovittaminen sekä palveluverkon kehityksen ja vaikuttavuuden seuranta.
Hankkeen tulosten hyödyntämisen edellytykset
Kuopion kaupungin osalta hankevaiheesta ovat vastanneet pääasiassa hankehenkilöstö nykyisten toimiensa ohella. Hankevaiheen jälkeen DigiPAVe:n tuotantoversion sekä toimintamallin käyttöönotto ja vakiinnuttaminen osaksi
kaupungin palveluverkkosuunnittelua sekä kytkeytyminen osaksi kaupungin
strategiaprosesseja edellyttää virallista organisoitumista tehtäväkokonaisuuden haltuun ottamiseksi.
Tehtäväkokonaisuuden hoitamiseen tarvittava resurssi avustaa palvelu- ja
toimitilaverkostojen suunnittelun tietoperustan tuottamisessa sekä strategisessa kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa, tukien palvelualueitten ydinprosesseja mm. maankäytön suunnitelmien laadinnassa sekä tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa.
Käytännössä tehtäväkenttään sisältyy mm. tietovarantojen ylläpito, verkostosuunnittelun kokonaiskoordinaatio ja tiedon tuottaminen palvelualueille, palveluverkon vaikuttavuuden seuranta, ylialueellinen yhteistyö ja benchmarking
sekä tiedon kulun ja läpinäkyvyyden edistäminen organisaation sisällä sekä
myöskin kuntalaisten suuntaan. Osaamisresurssien näkökulmasta keskeistä
on osaamisen monialaisuus (mm. paikkatieto-osaaminen, toimitila- ja kiinteistöosaaminen, strateginen suunnittelu, tietojärjestelmät) sekä horisontaalinen tiedolla johtaminen.
Osana hanketta on tutkittu eri ratkaisuvaihtoehtoja DigiPAVe:n tuotantoversion sekä toimintamallin käyttöönoton ja vakiinnuttamisen edellyttämälle organisaatiolle. Tämän hetkisessä organisaatiorakenteessa luontevin sijaintiorganisaatio toiminnalle on Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelut. Samalla tuetaan kaupunkikehittämistä ja kaupunkisuunnittelun tietoperustan vahvistamista.
Asiaa esitellään kokouksessa.
Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Valmistelija
Jussi Niilahti
Emilia Rönkkö
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5510
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Asiaa esittelevät kokouksessa hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö,
kaupunkisuunnittelija Jussi Niilahti ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha
Romppanen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö, kaupunkisuunnittelija Jussi Niilahti ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen esittelivät asiaa kokouksessa.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
Emilia Rönkkö, Jussi Niilahti ja Juha Romppanen poistuivat kokouksesta
asiakohdan käsittelyn jälkeen.
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§ 243

Asianro 5676/03.00/2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain
muuttamisesta
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kuopion kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2018 klo 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuntarakennelakiin säännökset harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin uudelle kunnalle, mikäli kuntien yhdistymisessä olisi mukana vaikeassa taloudellisessa
asemassa oleva kunta. Avustuksen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa ja
se olisi sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan uudelle
kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin. Avustus tulisi käyttää uuden
kunnan talouden vahvistamiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta.
Kuopion kaupunki esittää lausuntonaan esitysluonnoksesta seuraavaa:
Kuopioon on vuoden 2010 jälkeen liittynyt neljä kuntaa: Karttula (v.2011),
Nilsiä (v.2013), Maaninka (v.2015) ja viimeisimpänä Juankoski (v.2017). Kuntaliitokset ovat tuoneet haasteita kaupungin talouteen, erityisesti viimeisin
Juankoski-liitos. Kuntaliitosavustukset ja valtionosuuskompensaatiot ovat olleet riittämättömiä kompensoimaan liitoksista aiheutuvia kuluja. Liitoskunta
saattaa esimerkiksi lykätä investointeja, minkä seurauksena kuntaliitoksissa
siirtyy uuteen kuntaan runsaasti peruskorjausvelkaa. Vaarana on, että syntyvä
uusi kunta ajautuu yhdistymisen myötä elinvoimaisuuden lisääntymisen sijasta taloudellisiin vaikeuksiin.
Kuopion kaupunki kannattaa esityksessä ehdotettua muutosta harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Se parantaa edellytyksiä kuntien vapaaehtoisiin yhdistymisiin erityisesti silloin, kun liitoskunta on ns. kriisikunta tai se lähenee kriisikunnan raja-arvoja tai kunnan taloudellista asemaa voidaan muutoin pitää vaikeana.
Myös avustuksen käytön rajaaminen selkeästi uuden kunnan talouden vahvistamista koskeviin toimiin on hyvä esitys, mutta hallituksen esityksen perustelujen tulisi olla selkeämmät tämän edellytyksen osalta. Tilintarkastajille selonteko avustuksen käytöstä merkitsee uutta velvollisuutta.
Yhdistymisavustuksen lisäosan enimmäismäärän korottaminen on kannatettavaa. Avustuksiin esitettävä 10 milj.€:n määrärahavaraus on kuitenkin riittämätön. Valmisteilla oleva maakuntauudistus heikentänee toteutuessaan
suhteellisen laajan kuntajoukon taloudellisia mahdollisuuksia selvitä itsenäisenä kuntana.
Sen sijaan tapa, jolla harkinnanvarainen yhdistymisavustus rahoitetaan, ei ole
kuntia ja kuntataloutta kannustava. Esityksessä lähdetään siitä, että harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen käytettävä määräraha vähennettäisiin
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tasasuuruisena asukaslukukohtaisena euromääränä kaikkien kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta. Yhdistymisavustus tulee rahoittaa täysimääräisesti valtion budjetista, ilman kuntien välistä nollasummapeliä. Näin kannustettaisiin kuntaliitoksiin ja sen myötä vahvistettaisiin kuntataloutta sekä julkisen talouden tasapainoa.
Liitteet

1
2

5676/2018 Lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta
5676/2018 Hallituksen esitys kuntarakennelaken muuttamisesta

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2132
puh. +358 44 718 2788

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa edellä olevan lausunnon.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 244

Asianro 8467/10.02.03/2014

Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, asemakaavan muutos / Särkiniemen srk-talo ja Sammallahden kenttä / Asunto Oy Kuopion Valkopossujen ja SärkiniemenSärkilahden asukasyhdistyksen valitus
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Itä-Suomen hallinto-oikeus on lähetteellään 12.7.2018 pyytänyt valituksessa
esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista kaupunginhallituksen lausunnon sekä kehottanut Kuopion kaupunginhallitusta liittämään asiakirjoihin
päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja laatimaan luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista.
Kaikki lähetteen liitteet ja pyydetyt asiakirjat on pyydetty palauttamaan hallinto-oikeudelle viimeistään 31.8.2018. Lausunnon antamiselle on kaupungin
pyynnöstä myönnetty lisäaikaa 17.9.2018 saakka.
Valituksenalainen päätös Kuopion kaupunginvaltuusto on 11.6.2018 (55 §) hyväksynyt Särkiniemen srktaloa ja Sammallahden kenttää koskevan asemakaavan muutoksen.
Valitus

Hyväksymispäätöksestä ovat Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valittaneet yhdessä Asunto Oy Kuopion Valkopossut ja Särkiniemen-Särkilahden asukasyhdistys.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että pyydettynä lausuntona Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien Asunto Oy Kuopion Valkopossujen ja SärkiniemenSärkilahden asukasyhdistyksen valitusta esitetään seuraavaa:
Valittajien vaatimukset ja perustelut:
Asunto Oy Kuopion Valkopossut ja Särkiniemen-Särkilahden asukasyhdistys
vaativat valituksessaan, että hyväksymistä koskeva päätös tulisi maankäyttöja rakennuslain vastaisena kumota, koska asemakaavan muutos on ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden kanssa. Valituksessa todetaan, että voimassa olevassa yleiskaavassa luonnonmukaisena säilytettäväksi osoitettu ulkoilu- ja virkistysalue (V) ollaan muuttamassa asuinrakennuskortteliksi yleiskaavan ohjausvaikutuksia huomioimatta.
Asemakaavan muutos varsinkin Sammallahden kentän osalta on ristiriidassa
yleiskaavan keskeisten tavoitteiden ja periaatteiden kanssa eikä esitetty ratkaisu ole hyväksyttävissä, koska se tyhjentää yleiskaavan tavoitteet virkistysja urheilualueista sekä ulkoiluyhteyksistä.
Valituksen perusteluissa viitataan MRL 54 §:n mukaisiin asemakaavan sisältövaatimuksiin, MRL 9 §:n mukaiseen vaikutusten selvittämiseen kaavaa laa-
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dittaessa, MRL 42 §:n mukaisiin yleiskaavan ohjausvaikutuksiin muuhun
suunnitteluun ja viranomaistoimintaan sekä MRL 39 §:n mukaisiin yleiskaavan sisältövaatimuksiin. Asemakaavan muutoksesta johtuva rakentaminen ei
valittajien mielestä sopeudu ympäristöönsä tavalla, joka eheyttää yhdyskuntarakennetta, vahvistaa Särkiniemen taajaman omaleimaisuutta tai turvaa ympäristö-, virkistys-, luonto- ja kulttuuriarvoja. Se ei myöskään turvaa päivittäisten palvelujen saatavuutta, riittäviä ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia.
Nyt esitetty asemakaavaratkaisu poikkeaa valittajien mielestä niin merkittävästi voimassa olevasta yleiskaavasta, että se edellyttää yleiskaavan muuttamista.
Vastaus valituskirjelmässä esitettyihin valitusperusteisiin:
MRL 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. MRL 54 §:n mukaan asemakaavaa laadittaessa on oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä laissa säädetään.
Näin ollen yleiskaavalla on lähtökohtaisesti ohjaava oikeusvaikutus, mutta sillä ei ole täysin ehdotonta pakottavaa oikeusvaikutusta. Ympäristöministeriön
ohjeessa ”Yleiskaavamerkinnät ja –määräykset” todetaan, että yleiskaava tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa, mutta koska yleiskaava on
asemakaavaa yleispiirteisempi, tarkoituksenmukainen joustavuus asemakaavan sisällössä on mahdollista huomioiden se, että asemakaava tukee yleiskaavan tavoitteita eikä vaikeuta yleiskaavan toteutumista.
Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että silloinkin kun asemakaava laaditaan
niin, ettei siinä ole kysymys täsmentymisestä eikä siinä noudateta yleispiirteisessä kaavassa esitettyä ratkaisua, tämä voi kuitenkin olla hyväksyttävä poikkeaminen. Tällöin asiaa tarkasteltaessa on merkityksellistä, toteutuuko yleiskaavan tarkoitus, ja perustellusta syystä voi olla hyväksyttävää muuttaa rakentamisalueen käyttötarkoitusta kokonaankin. Yleispiirteisen kaavan ohjausvaikutus ei vaadi ratkaisun ehdotonta noudattamista asemakaavaa laadittaessa. (Jääskeläinen–Syrjänen 2014).
Edellä esitetyillä seikoilla voi katsoa viitattavan yleiskaavan yleispiirteisyyden
ymmärtävään tulkintaan, ei yksityiskohtaiseen tulkintaan, sekä tarkentavan
suunnittelun periaatteeseen.
Yleiskaavan ohjausvaikutusta asemakaavan laadintaan, sisältöön ja yleiskaavan mukaisuuteen on tarkennettu myöhemmissä MRL:n säännösmuutoksissa. Jatkovalitusoikeuden rajoituksessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellytettiin ensimmäisessä MRL 188 §:n muutoksessa vuonna 2006, että valitusoikeus koskee tilannetta, jossa alueen pääasiallinen maankäyttö on ratkaistu
lainvoiman saaneessa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Rajoitus muutettiin
kuitenkin vuonna 2008 muotoon, jossa edellytyksenä ei enää ollut asemakaavan yleiskaavan mukainen ratkaisu, vaan sijoittuminen oikeusvaikutteisen
yleiskaavan alueelle. Lisäksi vuoden 2017 MRL 42§:n muutoksessa mahdollistettiin yleiskaavan ilmeisen vanhentuneena ollessa asemakaavoitus yleiskaavasta poiketen yleiskaavan kokonaisuuteen soveltuen. Nämä muutokset vahvistavat mahdollisuutta tarkoituksenmukaiseen joustavuuteen asemakaavan
sisällössä suhteessa yleiskaavaan kuitenkin MRL 42 §:n sisällön huomioiden.
Kaupunginvaltuuston vuonna 2000 hyväksymässä keskeisen kaupunkialueen
yleiskaavassa valituksen alaisella alueella seurakuntatalo ja viereinen koulu
ovat julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Voimassa olevassa asema-
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kaavassa alue on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) ja puistoaluetta (Pi).
Seurakunnan alue, joka on osa yleiskaavan PY-alueesta, muuttuu asemakaavan muutoksessa kerrostalovaltaiseksi alueeksi (AK) liittyen viereiseen AKaluevaraukseen; asemakaavan mukainen puistoalue säilyy sen koillispuolella
lähes kokonaisuudessaan ennallaan. Sammallahden kenttä sijoittuu keskeisen
kaupunkialueen yleiskaavassa virkistysalueelle (V); yleiskaava- ja maankäyttömääräysten mukaan alue säilytetään luonnonmukaisena ulkoilu- ja virkistysalueena ja sille saa rakentaa ainoastaan yleistä virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia. Alue on merkitty yleiskaavaan nimenomaan virkistysalueena
(V), sitä ei ole erityisesti korostettu merkitsemällä yleiskaavaan VUmaankäyttöaluevarausta (urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, joka varataan
urheilu-, ulkoilu- virkistystoimintaa varten). Sammallahden rantaa kiertää
ohjeellinen ulkoilureitti ja etelään päin kääntyvä kevyen liikenteen pääyhteys.
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on pysäköintialuetta (Lp), palloilukenttää (Up) ja rannan puolella puistoaluetta (Pi). Kentän alue muuttuu asemakaavan muutoksessa pääosin rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR) liittyen viereiseen AR-alueeseen, mutta sen ja
Sammallahden väliin jää kuitenkin lähes samankokoinen puistoalue (VP), joka toimii viheryhteytenä ja jonne sijoittuvat kuntopolut (jup).
Valituksen alaisen asemakaavan muutoksen ratkaisut perustuvat viimeaikaisiin muuttuneisiin maankäyttöratkaisuihin. Yleiskaavan PY-alueella sijaitseva
seurakuntakeskus ja V-alueella oleva pallokenttä/jääkiekkokaukalo ovat seurakunnan ja Kuopion kaupungin tekemillä päätöksillä lakkautettu ja/tai siirretty tarpeettomina toiseen paikkaan. Seurakuntakeskus on todettu käyttökelvottomaksi ja se on poistettu käytöstä. Sammallahden kentän osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on 20.9.2016 on tehnyt päätöksen Sammallahden pallokentän poistamisesta liikuntapaikkaverkostosta ja osoitettavaksi
alueen muihin maankäyttötarpeisiin asemakaavan muutosprosessin kautta.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätöksentekoa on edeltänyt vaikutusten arviointi. Kaupungin liikuntapaikkaverkostosta poistettu Sammallahden pallokenttä on korvattu lähelle, 200 metrin etäisyydelle vuonna 2016 rakennetulla lähiliikunta-alueella. Tällä lähiliikunta-alueella on hyvin varusteltu
leikkipaikka, eri-ikäisille tarkoitettuja kuntoiluvälineitä, jalkapallokenttä, tenniskenttä, jääkiekkokaukalo ja pienpeleihin tarkoitettu kaukalo sekä runsaasti
vapaata liikkumisaluetta ympärillä ja viereisen koulun piha-alueella. Kaupunki huolehtii alueen hoidosta, laitteiden kunnosta ja turvallisuudesta. Lisäksi
kaupunki tulee muuttamaan viereisessä kaupunginosassa sijaitsevan Rauhalahden nurmikentän tekonurmikentäksi, mikä tulee lisäämään ja monipuolistamaan sen käyttömahdollisuuksia sekä parantamaan muun muassa junioreiden harjoitusmahdollisuuksia. Kyseisten kenttien välinen etäisyys on noin 1
kilometri (linnuntietä 900 metriä, katuja pitkin 1 250 metriä).
Edellä selostettujen muuttuneiden maankäyttöratkaisujen myötä voimassa
olevan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan tavoitteet tarkentuvat. Asemakaavan muutoksella osoitetaan kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti täydennysrakentamista kaupunkitaajamaan. Tämä asuintäydennysrakentaminen on perusteltua alueen elinvoimaisuuden ja kehittymisen kannalta
sekä laajemmin tarkasteltuna myös kaupungin asuntojen kysynnän ja talouden kannalta. Alueelle sovitettu asuinrakentaminen on mahdollista ratkaista
suoraan tarkemmalla asemakaavalla, kun asuinrakentaminen on ympäristöön
sopivaa ja alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen on ilmeinen.
Vaikka kenttä poistuu, asemakaavan muutosta voidaan pitää näissä olosuhteissa hyväksyttävänä yleiskaavan ohjausvaikutuksen näkökulmasta, varsinkin kun kyseinen pallokenttä on jo korvattu 200 metrin etäisyydelle rakenne-
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tulla lähiliikunta-alueella. Kaavaratkaisulla säilytetään myös yleiskaavassa
osoitettu viher- ja liikuntayhteys vesistön, rannan ja muun rakenteen välillä.
Näin ollen kaavanmuutos sopeutuu yleiskaavan kokonaisuuteen ja tavoitteisiin. Asemakaavan muutos ei edellytä yleiskaavan muuttamista.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavoitusprosessi sisältää osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, joita tässäkin kaavatyössä on lain mukaisesti
noudatettu. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen kautta saadaan niin kaavoittajan kuin päättäjien tietoon erilaisten intressi- ja muiden ryhmien kannat kyseiseen asiaan. Osallistuminen ja vuorovaikutus eivät kuitenkaan tarkoita
suoraviivaisesti sitä, että kaavaratkaisu tehdään pelkästään saatujen mielipiteiden tai lausuntojen pohjalta. Asemakaavan laatiminen on kunnalliseen itsehallintoon kuuluvaa, maankäytölliseen kaavoitus- ja suunnittelumonopoliin
sekä kunnan maapolitiikkaan liittyvää kokonaisharkintaa, joka sisältää aina
erilaisten lähtökohtien, näkökulmien ja intressien keskinäistä punnintaa.
Kaavatyössä joudutaan tarkastelemaan asetettuja tavoitteita, vaihtoehtojen
vaikutuksia sekä erilaisia asiaan liittyviä kannanottoja ja muita seikkoja sekä
kytkemään niitä käytännön toteutukseen ja myös kaupungin tavoitteisiin. Tällöin joudutaan tekemään ratkaisuja ja kompromisseja, jotka eivät luonnollisestikaan täytä kaikkien osapuolien vaatimuksia. Sammallahden kentän säilyttämiseen ei ole kaavassa päädytty asukkaiden toivomuksesta huolimatta,
koska kenttä on kunnallisella toimielinpäätöksellä poistettu liikuntapaikkaverkostosta ja sen lähelle on rakennettu suunnitellusti sen korvannut lähiliikunta-alue. Sammallahden kentän poistaminen kaupungin liikuntapaikkaverkostosta ja asuntotuotannon lisääminen on ollut suunniteltua ja kaupungin
strategian mukaista. Hanke eheyttää yhdyskuntarakentamista ja vahvistaa
alueen asukaspohjaa sekä sen kautta lähipalvelujen ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.
Asemakaavaratkaisu on maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden mukainen.
Asemakaavapäätös perustuu MRL 9 §:n mukaisesti sen merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin
kaavan tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin tehty MRL:n edellyttämät selvitykset ja kaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettu huomioon asemakaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavalla ei
aiheuteta sellaista MRL 54 §:n tarkoittamaa elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä, joka ei olisi perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Sillä ei myöskään aseteta maanomistajalle tai muulle oikeuden
haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai haittaa, joka kaavalle asetettavia
tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voitaisiin välttää. Asemakaavan
muutoksen mukaisissa toimenpiteissä on otettu huomioon MRL 54 §:n mukaisesti oikeusvaikutteinen yleiskaava, eikä sillä aiheuteta MRL 42 §:n tarkoittamaa yleiskaavan toteutumisen vaikeutumista. Kaavatyössä on huomioitu
tarkoituksenmukainen joustavuus asemakaavan sisällössä ja perustelut muuttuneille olosuhteille on esitetty. Asemakaavan muutosta voidaan pitää yleiskaavan kokonaisuuteen sopeutuvana, sen tarkoitusta ja tavoitteita toteuttavana sekä hyväksyttävänä yleiskaavan ohjausvaikutuksen näkökulmasta. Asemakaavan muutosratkaisu on voitu tehdä ilman yleiskaavan muuttamista.
Vastaus valittajan vaatimukseen:
Asemakaavaan ei liity lainvastaisuuksia, jotka edellyttäisivät päätöksen kumoamista. Vaatimus kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamisesta maan-
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käyttö- ja rakennuslain vastaisena tulee perusteettomana hylätä ja kaupunginvaltuuston tekemä valituksenalainen päätös tulee pysyttää voimassa.
Tämän lausunnon asiakirjoissa ovat Itä-Suomen hallinto-oikeuden lähetteen
11.7.2018 mukaisesti:
valitus sekä
1.

valtuuston hyväksymismerkinnällä varustettu värillinen kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

2. kaavaselostus liitteineen lopullisessa muodossaan (selostuksen liite 7:
valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen, selostuksen liite
8: ehdotusvaiheen lausunto ja muistutukset vastineineen)
3. osallistumis- ja arviointisuunnitelma
4. alueella voimassa oleva värillinen asemakaavakartta kaavamerkintöineen,
kaavamääräyksineen ja kaavaselostuksineen
5. Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaava
6. karttaselvitys valituksenalaisen alueen sijainnista, maanomistajista, rekisterinumeroista sekä niihin kohdistuvista aluevarauksista; rakennusten
omistajan yhteystiedot

Liitteet

7.

hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös ja vaikutusten arviointi.
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8467/2014 Asunto Oy Kuopion Valkopossujen ja SärkiniemenSärkilahden asukasyhdistys

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5415

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 245

Asianro 8467/10.02.03/2014

MRL 201 §:n mukainen täytäntöönpano, asemakaavan muutos / Särkiniemen srk-talo ja
Sammallahden kenttä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Särkiniemen srk-taloa
ja Sammallahden kenttää koskevan asemakaavan muutoksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jätetty hallinto-oikeudelle valitus. Asunto Oy Kuopion
Valkopossut ja Särkiniemen-Särkilahden asukasyhdistys vaativat valituksessaan, että hyväksymistä koskeva päätös tulisi maankäyttö- ja rakennuslain
vastaisena kumota, koska asemakaavan muutos on ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden kanssa. Valituksessa
todetaan, että voimassa olevassa yleiskaavassa luonnonmukaisena säilytettäväksi osoitettu ulkoilu- ja virkistysalue (V) ollaan muuttamassa asuinrakennuskortteliksi yleiskaavan ohjausvaikutuksia huomioimatta. Asemakaavan
muutos varsinkin Sammallahden kentän osalta on valittajien mielestä ristiriidassa yleiskaavan keskeisten tavoitteiden ja periaatteiden kanssa eikä esitetty
ratkaisu ole hyväksyttävissä, koska se tyhjentää yleiskaavan tavoitteet virkistys- ja urheilualueista sekä ulkoiluyhteyksistä.
Valittajat ovat valituksessaan erityisesti painottaneet, että voimassa olevassa
yleiskaavassa Lohkaretien eteläpuolella sijaitsevaa virkistysalueeksi (V) osoitettua aluetta ollaan muuttamassa asuinrakennuskortteliksi yleiskaavan ohjausvaikutuksia huomioimatta. Valituksessa painotetaan nimenomaisesti
Lohkaretien eteläpuolella sijaitsevan Sammallahden kentän alueen merkitystä
ja pallokentän säilymistä.
Valittajien edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa valittajat ilmoittivat, että
koska kaava-asia on käsitelty kokonaisuutena, ei voimaantuloa voi pilkkoa.
Yleiskaavan vastaisuus koskee koko aluetta.
Kaavanmuutoksessa Lohkaretien pohjoispuoleinen, Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän omistuksessa oleva tontti 37-3 on kaavoitettu
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-23), joka on jatke Särkiniementie varren kerrostaloalueelle. AK-korttelialueen koillispuolinen alue on kaavoitettu
puistoalueeksi (VP), johon sisältyy liito-oravaa koskeva merkintä (/s-15). Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa kyseiset alueet ovat julkisten palvelujen
ja hallinnon aluetta (PY). Voimassa olevassa asemakaavassa alueet ovat yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) ja puistoaluetta (Pi).
Seurakunnan omistamalla alueella on seurakuntatalona/keskuksena toiminut
rakennus, joka on todettu käyttökelvottomaksi ja se on poistettu käytöstä.
Seurakuntayhtymällä ei ole tarvetta alueen käyttöön seurakunnan tarkoituksiin eikä sille ole tarvetta muutoinkaan yleisten rakennusten korttelialueena.
Alue on joka tapauksessa osoitettu kaavoissa rakentamisalueeksi, käyttötarkoituksen muutos yleisestä rakennuksesta asuinkerrostalokäyttöön on sellainen muuttuneesta olosuhteesta johtuva yleis- ja asemakaavaa tarkentava

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

22/2018

17 (20)
245 §

10.09.2018

muutos, joka on mahdollista ratkaista asemakaavan muutoksena. Kaavatyössä
on todettu, että muutosta voidaan pitää yleiskaavan kokonaisuuteen sopeutuvana, sen tarkoitusta ja tavoitteita toteuttavana sekä hyväksyttävänä yleiskaavan ohjausvaikutus huomioiden. Lisäksi olisi maanomistajan kannalta kohtuutonta, että alueen käyttö estyy sellaisen valituksen johdosta, joka kohdistuu keskeisesti Lohkaretien eteläpuoleiseen osaan.
Valituksesta ei käy ilmi, että valitus kohdistuisi koko asemakaavan muutosalueeseen. Valituksen perusteluissa esitetään Lohkaretien eteläpuoliseen alueeseen kohdistuvia perusteita.
Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan
kuluttua määrätä asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut
lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus määrää Särkiniemen srk-taloa ja Sammallahden kenttää koskevan asemakaavan muutoksen tulemaan voimaan MRL 201
§:n mukaisesti kaava-alueen niiltä osin, joihin valituksen ei voida valituksessa
esitettyjen perusteluiden mukaan katsoa kohdistuvan. Voimaantuleva alue on
asuinkerrostalojen (AK) tontti 15-37-3, sen koillispuolinen puistoalue (VP) ja
eteläpuolinen Lohkaretien katualue. Voimaantulon ulkopuolelle jäävät Lohkaretien eteläpuolella oleva rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueeksi (AR) kaavoitettu tontti 15-33-2 ja sen eteläpuolinen puistoalue
(VP).
Samalla esitän hyväksyttäväksi sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion
kaupungin 15. kaupunginosan (Särkiniemi) korttelin 37 tontin 3 tonttijaon.

Liitteet

4
5

8467/2014 Voimaantuleva asemakaavan muutosalue
8467/2014 Sitova tonttijako

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5415

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 246

Asianro 9856/00.02.01/2017

Kh:n tiedonannot
Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
8881/2015

Kuopion kaupunki on antanut lausunnon Kilpailu- ja kuluttajavirastolle päätösluonnoksesta (Dnro 1/KKV14.00.40/2015) koskien Lääkäripalvelutyritykset ry:n toimenpidepyyntöä kuntien toiminnasta työterveyshuollon markkinoilla.

4217/2016

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 24.8.2018 (dnro 02388/16/4108) valitukseen Kuopion osayhteisvaltuuston päätöksestä 14.11.2016 § 31, jossa
osayhteisvaltuusto on hyväksynyt kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon
jatkamisen 1.1.2017 alkaen toistaiseksi. Hallinto-oikeus on jättänyt valituksen
tutkimatta. Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue.

9856/2017-88

Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouksen 22.8.2018 pöytäkirja.

9856/2017-89

Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtokunnan kokouksen 3/23.8.2018
pöytäkirja.

9856/2017-90

Pöytäkirjanote Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksesta
31.8.2018 § 86: Kuntayhtymän osavuosikatsaus 30.6.2018.

5754/2018

Pöytäkirja paikallisneuvottelusta 1.6.2018 työaikapankin käyttöönotosta
Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa.

6602/2018

Apulaiskaupunginjohtaja Kyllönen on hyväksynyt seuraavan täyttölupaesityksen:
- kaupunkiympäristön palvelualue /alueellinen rakennusvalvonta / rakennuslupainsinööri.

6971/2018

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintapäätös 29.8.2018(Y2018-04).
Onnettomuustutkimuskeskus on päättänyt käynnistää turvallisuustutkintalain
2 §:n nojalla tutkinnan Kuopiossa 24.8.2018 tapahtuneesta, neljän ihmisen
kuolemaan johtaneesta linja-auto-onnettomuudesta.
Kaupunginkanslia on suunniteltu pidettävän suljettuna 7.12., 27.-28.12. sekä
31.12.2018.
Seuraavien kokousten pöytäkirjat:
- kaupunginjohtajan päätöskokous 21.8.2018,
- kaupunkirakennelautakunta 12/5.9.2018,
- kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6/23.8.2018,
- ympäristö- ja rakennuslautakunta 7/23.8.2018.
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Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen viranhaltijoiden
päätökset ajalta 20.8.- 2.9.2018:
Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

6985/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja kop

2 § / 2018

30.8.2018

Kuopion kaupungin ja Iivo Niskasen yhteistyö

389/2018-22

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

22 § / 2018

29.8.2018

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2018 /Johtoryhmä 28.8.2018

6878/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

21 § / 2018

27.8.2018

Palkallisen virkavapauden myöntäminen

389/2018-21

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

20 § / 2018

21.8.2018

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2018 /Johtoryhmä 14.8.2018

6867/2018-1

Asiakkuuspäällikkö III

3 § / 2018

27.8.2018

Juankoski Vanha Valimo, kuntosalitilan vuokraus

6863/2018-1

Asiakkuuspäällikkö III

2 § / 2018

27.8.2018

Kuopio Inkiläntie 2 A-talo, toimistotilan vuokraus

6719/2018-2

Hallintojohtaja

30 § / 2018

23.8.2018

1975/2018-2

Hallintojohtaja

31 § / 2018

27.8.2018

4613/2018-2

Hallintojohtaja

32 § / 2018

27.8.2018

6733/2018-1

Henkilöstöjohtaja

22.8.2018

2023/2018-3

Henkilöstöjohtaja

6737/2018-1

Kaupunginarkkitehti

220 § /
2018
218 § /
2018
2 § / 2018

3027/2018-3

Lakimies

39 § / 2018

21.8.2018

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / kevätkonsertti
15.5.2018 ja taideopetuksen 50-juhlavuoden tapahtumat 9.
ja 10.11.2018
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Pohjois-Savon
Osteoporoosiyhdistys ry:n yleisöluento 3.10.2018
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Savon Sydänpiiri ry:n yleisötilaisuus eteisvärinää sairastaville ja heidän
läheisilleen 1.10.2018
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen
(lisävastuupalkkio) atk-pääsuunnittelija
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen
(lisävastuupalkkio)/tietopalvelusihteeri
Keskuskentän jalkapallostadion/tapahtuma-areena arkkitehtisuunnittelu hankesuunnitelmaa varten
Vahingonkorvaushakemus/ auton vaurioituminen

3439/2018-3

Lakimies

44 § / 2018

22.8.2018

Vahingonkorvaus/ auton vaurioituminen

3095/2018-4

Lakimies

42 § / 2018

21.8.2018

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

3092/2018-4

Lakimies

41 § / 2018

21.8.2018

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

3707/2018-2

Lakimies

45 § / 2018

22.8.2018

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

3043/2018-4

Lakimies

40 § / 2018

21.8.2018

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

3266/2018-5

Lakimies

37 § / 2018

22.8.2018

Vahingonkorvaushakemus / kaatuminen

2457/2018-10

Tietohallintojohtaja

19 § / 2018

20.8.2018

O365-palvelujen käyttöönotto Kuopion kaupungille

6696/2018-1

Toimitilajohtaja

7 § / 2018

21.8.2018

8970/2017-4

Toimitilajohtaja

7 § / 2018

21.8.2018

6874/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

31 § / 2018

27.8.2018

6793/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

30 § / 2018

23.8.2018

6755/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

28 § / 2018

22.8.2018

6729/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

27 § / 2018

21.8.2018

6711/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

26 § / 2018

21.8.2018

6676/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

25 § / 2018

21.8.2018

6659/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

23 § / 2018

20.8.2018

6649/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

22 § / 2018

20.8.2018

Liiketilan vuokraus Kuopion keskusta-alueen asukastuvaksi, Minna Canthin katu 43
Määräaikainen henkilökohtainen lisä, Kuopion Tilakeskuksen kiinteistötekninen asiantuntija
Työkorttien hankinta / Hygieniaosaamistestien hankinta
TOPI-työelämään ohjaavat palvelut -hankkeelle
Työhönvalmennuspalvelujen dynaaminen pienhankinta
Topi-työelämään ohjaavat palvelut hankkeelle / Spring
House Oy
Työkorttien hankinta / Työturvallisuuskorttikoulutusten
hankinta TOPI-työelämään ohjaavat palvelut -hankkeelle
Työkorttien hankinta / Tulityökorttikoulutusten hankinta
TOPI-työelämään ohjaavat palvelut -hankkeelle
Työkorttien hankinta / Trukkikorttikoulutusten hankinta
TOPI-työelämään ohjaavat palvelut -hankkeelle
Työkorttien hankinta / Tieturva 1 -koulutusten hankinta
TOPI-työelämään ohjaavat palvelut -hankkeelle
Työhönvalmennuspalvelujen dynaaminen pienhankinta
Topi-työelämään ohjaavat palvelut hankkeelle / Tienpolvi
Ky
Työkorttien hankinta / EA1 ensiapukurssin hankinta TOPI-työelämään ohjaavat palvelut -hankkeelle

21.8.2018
21.8.2018

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

22/2018

20 (20)
246 §

10.09.2018

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne
anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
Merkittiin, että omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Pekka Kantanen antoi
hallitukselle katsauksen jaoston 10.9.2018 käsittelemistä asioista.

