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Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone
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Harri Auvinen
Nelli Berg-Väänänen
Tiina Kaartinen
Minna Reijonen
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Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Sari Raassina
valtuuston puheenjohtaja,
klo 14.50 - 15.40
Markku Rossi
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Tuula Väätäinen
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
Heikki Vienola, hallintojohtaja
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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 25.10.2018.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 285–286, 288 ja 291-292 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 287 ja 289-290, koska päätöksestä
voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 287 ja 289-290 osalta
liite A
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285 §
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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286 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Harri Auvinen ja Jaakko Kosunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Veera Willman ja
Jaakko Kosunen.
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§ 287

Asianro 8395/02.05.04/2018

Puitesopimuksen tekeminen kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta Swedbank AB
(publ), Suomen sivuliike kanssa

Kuntatodistus on kunnan rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen
velkasitoumus. Kuntatodistus on nopea ja joustava väline maksuvalmiuden
hoitoon ja kassanhallintaan. Rahoituskustannus määräytyy Kuntatodistuksen
liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan.
Kuopion kaupungilla on tällä hetkellä voimassa 50 miljoonan euron puitesopimukset kuntatodistuksen liikkeeseen laskusta Kuntarahoitus Oyj:n, Pohjola
Pankki Oyj:n, Danske Bank Oyj:n ja Nordea Pankki Oyj:n kanssa. Puitesopimusten solmiminen on maksutonta eivätkä ne velvoita mihinkään, mutta puitesopimus vaaditaan, jotta liikkeelle laskusta voidaan sopia ko. tahon kanssa.
Puitesopimusten määrää kasvattamalla saadaan liikkeellelaskusta useampia
tarjouksia, joista voidaan valita kaupungin kannalta edullisin.
Viiteaineistoina Swedbank AB (publ), Suomen sivuliikkeen 50 miljoonan euron puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta.

Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet

1

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

8395/2018 Kuopio Bilateraali kuntatodistussopimus

Kaupunginhallitus päättää tehdä Swedbank AB (publ), Suomen sivuliikkeen
kanssa 50 miljoonan euron puitesopimuksen kuntatodistusten liikkeeseen
laskemisesta.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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192 §
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§ 288

Asianro 7987/02.02.02/2018

Taseen muutos ja talousarviomuutos hulevesiviemärien osalta 2018
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 10.10.2018 192 §
Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut
Kaupunginvaltuusto päätti 23.10.2017 kokouksessaan, että kaupunki vastaa
1.1.2018 lukien asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta hulevesiviemäröinti mukaan lukien.
Hulevesien viemäröinnin on hoitanut 31.12.2017 saakka Kuopion Vesi Liikelaitos, joten hulevesien käyttöomaisuus on sisältynyt Kuopion Vesi Liikelaitoksen taseeseen. Kuopion Veden taseen pysyvissä vastaavissa on hulevesiviemäriverkoston arvoksi määritelty 5 205 991,09 euroa.
Tämä tasearvo siirretään kaupungin pysyviin vastaaviin 1.1.2018 alkaen kirjanpidon yhdystilin kautta. Hulevedestä perityt siirto- ja palautuskelpoiset
liittymismaksut 31.12.2017 saakka jäävät Kuopion Vesi Liikelaitoksen taseeseen.
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tasearvon siirron kokouksessaan 18.9.2018. Kuopion kaupungin tulee vastaavasti vastaanottaa
siirtyvä tasearvo kaupungin taseeseen.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, sekä edelleen kaupunginhallitukselle
ja -valtuustolle, että hulevesiviemäriverkoston tasearvon 5 205 991,09 euroa
siirtyessä pois Kuopion Vesi Liikelaitoksen taseesta se siirretään Kuopion
kaupungin taseeseen.
Valmistelija
Ismo Heikkinen
Anne Simonen-Ruuskanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5656
puh. +358 44 718 5116

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Valmistelija
Ismo Heikkinen
Anne Simonen-Ruuskanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5656
puh. +358 44 718 5116

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hulevesiviemäriverkoston tasearvon 5 205 991,09 euroa siirtyessä pois Kuopion Vesi Liikelaitoksen
taseesta se siirretään Kuopion kaupungin taseeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 289

Asianro 8330/14.01.00.03/2018

Yrityspalvelun esitys BUSINESS CENTER-BC (Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden
varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä) -kehittämishankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu
Kuopion kaupungin yrityspalvelu esittää, että Kuopion kaupunki osallistuisi
Business Center– kehittämishankkeeseen osatoteuttajana vuosina 2018-2021.
Hankkeen päätoteuttaja on Savonia ammattikorkeakoulu Oy. Etelä-Savon
ELY-keskus on tehnyt hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen 26.9.2018
vuosille 2018-2021. Hanke rahoitetaan Toimintalinjalta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen.
Hankkeen kohderyhminä ovat:
- Maakunnan yritykset (liiketoiminnan kehittäminen kytkeytymällä Savilahden innovaatioprosessiin ja toimijoihin, maakunnan TKIO-ympäristöjen
palvelut).
- Savilahden toimijat (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, KYS, Kuopion kaupunki ja alueella toimivat yritykset
- Savilahden oppilaitokset (Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Savon ammatti- ja
aikuisopisto)
- Opiskelijat
- Savilahden toimijoiden henkilökunta
Hankkeen päätavoitteet ovat:
1. Savilahden alueen 6500 opiskelijaa ovat yrittäjyyden aktivointitoimien
piirissä vuosittain ja heistä 500 opiskelee aktiivisesti yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.
2. Tukea Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan 50-100 kpl vuodessa.
3. Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista tuetaan yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy 20 uutta startupia tai lisensiointia.
4. Savilahden innovaatiofoorumit toteutetaan kolme-neljä kertaa vuodessa.
5. Maakunnan TKI-kotipesien ja Business Centerin välinen liiketoimintamalli
on olemassa ja se mahdollistaa nykyistä tehokkaamman TKI-kotipesien
palveluiden myynnin, käyttöasteen noston ja yrityshyödyn.
6. Hankkeen jälkeen toiminta on vakiintunut organisaatioiden normaaliksi
toiminnaksi.
Hankkeessa on viisi työpakettia:
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1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
Yrittäjyyden oppimisympäristö kehitetään opiskelijoiden kansainvälisyyttä
ja yritysyhteistyötä edistäväksi. Muun muassa Savonian yTiimi- ja yPolkuopintoja sekä Savonian ja Sakkyn NY Start Up -valmennusta toteutetaan
englanniksi. Lisäksi UEF:n yrittäjyyden sivuainekokonaisuuden opiskelijat
ja kansainväliset opiskelijat tekevät projekteja yhdessä englanniksi. Näin
yritykset ja kv-opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja saavat luotua uusia yhteistyömahdollisuuksia.
2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja
kiihdyttämöpalvelut
Työpaketin tavoite on aloittaa yrityskiihdyttämötoiminta ja käyttöönottaa
kansainvälisen innovaatioprosessistandardin, ISO/TC 50501, mukainen
Pohjois-Savon ja Savilahden toimijoiden yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä suunnitella, resursoida ja käyttöönottaa näiden palvelut.
Työpaketissa syntyy myös Savilahden startup-yhteisö sekä liiketoimintamalli, jolla Business Center voi palvella maakunnan TKI-kotipesiä näiden
yritysrajapinnan hoitamisessa. Lisäksi tehdään benchmarking-vertailua ja analysointia muihin vastaaviin toimintamuotoihin. Tässä hankkeessa tavoitteena on startup-yhteisön synnyttäminen ja vakiinnuttaminen.
3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen
Tämän työpaketin keskeisin tehtävä on vakiinnuttaa Pohjois-Savoon säännölliset innovaatiofoorumit. Foorumit ovat avoimeen innovaatiotoimintaan
ja luottamukseen perustuva uusien, innovatiivisten ideoiden etsintä- ja
synnyttämistapahtumia, jotka järjestetään 3-4 kertaa vuodessa. Foorumit
ovat ns. strategisia ekosysteemipalveluita, jotka mahdollistavat eri osaamisten törmäyttämisen ja sitä kautta uusien, tulevaisuuden kaupallistettavien
innovaatioiden tunnistamisen ja jatkokehittämisen. Foorumit rakentuvat
korkean osaamisen varaan, yhdistelevät tietoperustasta uusia mahdollisuuksia ja etsivät yrittäjämäisesti tietoperustasta uusia innovaatio- ja kehittämismahdollisuuksia. Yritykset integroituvat foorumeihin. Foorumit teemoitellaan YK:n Kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 mukaisesti.
4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia
Työpaketin tavoite on kehittää maakunnan kaikki kouluasteet kattava yrittäjyyskasvatusstrategia kirkastamaan tavoitteita, helpottamaan yhteistyötä
ja karsimaan mahdollisia päällekkäisyyksiä. Työpaketissa osallistetaan eri
kouluasteiden toimijoita strategian laatimisprosessiin strategian jalkauttamisen varmistamiseksi.
5. Hallinto.
Hankkeen pysyviksi tuloksiksi tavoitellaan maakunnan ja Savilahden toimijoiden yhteistä, avointa ja pysyvää innovaatioprosessia ja yrityskiihdyttämöä, joka tuottaa nykyistä merkittävästi enemmän uusia, kaupallistettuja
innovaatioita joko startupien tai lisensiointien muodossa. Kaupallistamistyö yhdistää yrittäjyyden opetuksen ja kehittämisen Savilahdessa tutkijoiden ja muiden kehittäjien sekä alueen yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan. Business Center tukee maakunnan TKI-kotipesiä niiden palve-
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luiden myynnissä yrityksille. Startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut tehostavat toimintaa ja luovat alueelle uutta, myönteisempää asenneilmapiiriä
yrittäjyyttä ja innovaatioiden kaupallistamista kohtaan. Kaikki tämä perustuu hankkeessa laadittavaan maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategiaan.
Vaikuttavuus toteutuu maakunnan elinvoimaisuutena ja sen yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kilpailukykynä ja kasvuna. Vaikuttavuus toteutuu myös yleisenä yrittäjä- ja yrittäjyysmyönteisyyden vahvistumisena
maakunnassa.
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018-31.3.2021 Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2.066.348 euroa. Hankkeen rahoitussuunnitelman mukaan 70 % tulee Pohjois-Savon liiton kautta ESR- ja valtion rahoituksena, kuntien rahoitus
(tuensaajien omarahoitus / Sakky, Navitas, Kuopion kaupunki) on 10,42 %,
kuntien rahoitus (ulkopuolinen rahoitus / Ylä-Savo) 0,59 % ja tuensaajan
omarahoitus (Savonia ja UEF) 18,99 %.
Kuopion kaupungin osahankkeen kustannukset ovat 213.993 euroa. Rahoitussuunnitelman mukaan 149.794 euroa (70%) tulee ESR- ja valtion rahoituksena, 64.199 euroa (30%) on Kuopion kaupungin omarahoitusta. Hankkeen
kustannukset jakaantuvat seuraavasti: 27.612 euroa vuodelle 2018, 82.836
euroa vuodelle 2019, 82.836 euroa vuodelle 2020 ja 20.709 euroa vuodelle
2021.

Vaikutusten arviointi

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

Esitys

Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osallistumaan vuosina 2018-2021
Business Center –hankkeeseen. Yrityspalveluun palkataan hankkeeseen vastuuhenkilö. Yrityspalvelun Savilahdessa oleva henkilökunta toimii kiinteässä
yhteistyössä Business Center –hankkeen kanssa.
Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan elinvoimapalveluiden
palvelualueen elinkeinopoliittisille hankkeille varatusta määrärahasta. Kuopion kaupungin osalta laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen toteutusvastuusta, mikäli
hanke ei etene suunnitelmien mukaan.
ESR-projektihakemus, Etelä-Savon ELY:n päätös ja hankesuunnitelma ovat
asiakirjoissa.

Liitteet

2
3

8330/2018 Bc EURA hankepäätös
8330/20181 BC hankesuunnitelma EURA 2014 - 2020 hakemus

Valmistelija
Anna-Liisa Martikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4903
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Harri Auvinen poistui kokouksesta esteellisenä (palvelussuhdejäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 290

Asianro 8301/00.04.02/2018

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuustoseminaari 29.10.2018

Kutsu 11.10.2018
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Aika

Maanantai 29.10.2018 noin klo 13.00 – 15.00

Paikka

Kuopion yliopistollisen sairaalan auditorio (auditoriorakennus, 2. krs)
Ennen kokousta klo 12.30 alkaen on kahvitarjoilu osanottajille auditorion
ylälämpiössä.

Osallistujat

Sairaanhoitopiirin hallitus toivoo, että tilaisuuteen osallistuisi valtuuston
jäsenten lisäksi kustakin organisaatiosta 1-2 luottamushenkilöä ja 1-2 viranhaltijaa.

Ohjelma
Ajankohtaiskatsaus
- sairaanhoitopiirin johtaja
Mitä maksaa ja kuka maksaa?
- sairaalanjohtaja
Pohjois-Savon satsaus KYSiin ja KYSin taloustilanne
- talousjohtaja
Keskustelu ja päätös
- sairaanhoitopiirin johtaja
Ilmoittautumiset 22.10.2018 mennessä.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa tilaisuuteen.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöedustajikseen tilaisuuteen hallituksen puheenjohtaja Antti Kivelän, valtuuston I varapuheenjohtaja Markku
Rossin, jäsen Erkki Virtasen, jäsen Nelli Berg-Väänäsen ja jäsen Minna Reijosen. Viranhaltijaedustajina tilaisuuteen osallistuvat kaupunginjohtaja Jarmo
Pirhonen, va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, vs. terveysjohtaja Pertti Lipponen ja kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen.
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§ 291

Asianro 7173/10.02.03/2016

Asemakaavan muutosehdotus / Kuopion Energia Oy / Kuopio 297-2-29-2...4

Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 5.9.2018 § 173
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Tiivistelmä:
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistöjen käyttötarkoituksen
muutos esim. asumiseen ja mahdollisesti majoitus- tai muuhun liiketoimintaan sekä
ympäristöön sopivan täydennysrakentaminen olevien rakennusten suojelutavoitteet
huomioiden. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen
nähtäville asetettavaksi.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Snellmaninkadun, Kauppakadun, Niemenkadun ja Vahtivuorenkadun rajaamalla alueella.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Asemakaavan muutostyö on tullut vireille Kuopion Energia Oy hakemuksesta
20.10.2016. Kaavatyö on sisältynyt vuosien 2017 ja 2018 kaavoituskatsauksiin
ja asemakaavoituksen työohjelmiin. Kaavoituksen käynnistämissopimus on
allekirjoitettu 18.5.2017.
Kaavoitustilanne

Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. Tontilla 2-29-4 olevat
rakennukset sisältyvät Kuopion seudun maakuntakaavan kulttuuriympäristöselvitykseen.
Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa suunnittelualue on palvelujen ja hallinnon aluetta sekä kerrostalovaltaista asuntoaluetta (P, AK). Tontilla 2-29-4
olevat rakennukset on merkitty rakennuksiksi, joiden säilyttäminen tutkitaan
asemakaavassa (sr-2).
Korttelissa 2-29 on voimassa ympäristöministeriön 28.2.1990 vahvistama
asemakaava. Tontti 2-29-2 on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET) ja tontti 2-29-4 on merkitty
hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH-3), jolla uudisrakentamisessa on erityistä huomiota kiinnitettävä rakennusten sopeuttamiseen muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäristöönsä. Tontilla 4 olevat rakennukset on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi
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(sr-2).
Kaava-alueeseen kuuluvalla Niemenkadun osalla on voimassa kaupunginvaltuuston 23.8.2004 hyväksymä asemakaava, jossa Niemenkatu on merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi (pp).
Nykyinen tilanne

Tontilla 2-29-2 on vuonna 1991 valmistunut, betonirakenteinen ja osittain
punatiiliverhoiltu sähköasemarakennus (445 k-m2).
Tontilla 2-29-4 on vuosina 1902–195 valmistunut puu/tiilirakenteinen (”puupää”) rakennus (340 k-m2) ja siihen kiinteästi liittyvä, Juho Nykäsen suunnittelema, vuonna 1921 valmistunut punatiilinen konttori- ja makasiinirakennus
(1 840 k-m2). Rakennukset toimivat Kuopion Energian toimistotiloina. Alun
perin rakennukset ovat toimineet Savo-Karjalan tukkuliikkeen tiloina. Punatiilinen rakennusosa on ainoa punatiilistä konstruktivismia tavoitteleva kohde
Kuopiossa.
QVIM Arkkitehdit Oy:n laatima rakennushistoriallisen selvitys on asiakirjoissa.
Suunnittelualue kuuluu ruutukaavakeskustan korttelialueeseen ja nivoutuu
kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen, liikenne- ja rännikatuverkostoihin.

Maanomistus

Tontit ovat Kuopion kaupungin omistuksessa. Tontti 2-29-2 on vuokrattu
Kuopion Sähköverkko Oy:lle (31.12.2047 asti) ja tontti 2-29-4 Kuopion Energia Oy:lle (31.12.2060 asti). Ympäröivät katualueet ovat Kuopion kaupungin
omistuksessa.

Asemakaavan muutosehdotus
Kaavan ehdotusaineisto on laadittu valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen, mielipiteiden ja käytyjen neuvottelujen sekä käsittelyjen pohjalta. Kaavan lähtökohdaksi on otettu valmisteluvaiheen vaihtoehdoista A ja B kehitetty
vaihtoehto E, jossa on esitetty uudisrakentamista Kauppakadun ja Snellmaninkadun kulmaukseen sekä Niemenkadun ja Vahtivuorenkadun kulmaukseen. Laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä 15.3.2018 puoltanut vaihtoehdon E
mukaista ratkaisua, jossa Kauppakadun ja Snellmaninkadun kulmaukseen sijoittuva viisikerroksinen uudisrakennus on Kauppakadun puolella räystäskorkeudeltaan kolmekerroksinen. Rakennuksen neljäs kerros on pääosin sisäänvedetty ja viides kerros sijoittuu viiston kattopinnan taakse. Snellmaninkadun
puolelta rakennus on räystäskorkeudeltaan neljäkerroksinen ja viides kerros
sijoittuu viiston kattopinnan taakse. Niemenkadun ja Vahtivuorenkadun kulmaukseen sijoittuva kolmekerroksinen uudisrakennus on räystäskorkeudeltaan kaksikerroksinen ja kolmas kerros sijoittuu viiston kattopinnan taakse.
Kauppakadun varteen on esitetty liiketiloja katutasoon, muilta osin uudisrakennukset tulevat asuinkäyttöön. Oleviin säilytettäviin rakennuksiin on suunniteltu hotellitoimintaa.
Asemakaavan muutoksella muodostetut tontit 2-29-6 ja -7 on kaavoitettu
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AKP-1), jolla uudisrakennuksen tai olemassa olevaan rakennukseen tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Asuntoja ei saa sijoittaa ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen, mikäli ikkunat eivät ole vähintään 170 cm korkeudella katutasosta.
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Kauppakadun puoleisen uudisrakennuksen rakennusalan (tontti 2-29-6) rakennusoikeudeksi on merkitty numeerisesti 1 500 k-m2, kerrosluvuksi IV / V
siten, että viides kerros on sisäänvedetty Kauppakadun puolella. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi
on Kauppakadun puolella merkitty +95.30 ja Snellmaninkadun puolella
+97.15. Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi on merkitty +100.70 siten, että ylimmän korkeusaseman yläpuolelle saa sijoittaa talotekniikan tiloja (/tt). Rakennusalan Kauppakadun ja Snellmaninkadun puolella on merkintä (ra-16/35dB), joka osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiselle tontinosalle lukuun ottamatta kulkuaukkoja tai vastaavia on rakennettava vähintään 210 cm korkea meluaita tai rakennus, jonka ulkoseinien sekä
ikkunoiden sekä muiden rakenteiden ja laitteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltavavähintään 35 dB(A). Asuinhuoneistojen parvekkeet
on sijoitettava rungon sisäpuolelle ja katutasosta lukien kolmen ensimmäisen
asuinkerroksen asuinhuoneistojen parvekkeet on varustettava suljettavin parvekelasein. Tontin 2-29-6 kautta on mahdollistettu ajoyhteys (i) tontille 2-297.
Niemenkadun puoleisen uudisrakennuksen rakennusalan (2-29-7) rakennusoikeudeksi on merkitty numeerisesti 1 300 k-m2, kerrosluvuksi II/III siten, että kolmas kerros on sisäänvedetty Niemenkadun ja Vahtivuorenkadun puolella. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi on Niemenkadun ja Vahtivuorenkadun puolella merkitty
+92.50. Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi on merkitty +96.40 siten, että ylimmän korkeusaseman yläpuolelle saa sijoittaa talotekniikan tiloja (/tt). Rakennusalan Niemenkadun ja Vahtivuorenkadun puolella on merkintä, joka osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB(A).
Olevat rakennukset tontilla 2-29-7 on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi (sr-13), joita ei saa purkaa. Rakennuksissa suoritettavien
korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennusten historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Rakennuksissa saadaan suorittaa korjaus- ja muutostöitä sen estämättä, mitä tontin kokonaisrakennusoikeudesta on kaavassa määrätty. Puu/tiilirakennuksen (ns. ”puupää”) rakennusoikeudeksi on merkitty
numeerisesti 450 k-m2 ja Tiilirakennuksen rakennusoikeudeksi on merkitty
numeerisesti 1 850 k-m2.
Autopaikka- ja pyöräpaikkavaatimukset perustuvat kaupunginhallituksen
11.12.2017 hyväksymään Keskustapysäköinnin yleissuunnitelman keskustavyöhykettä koskeviin linjauksiin. Autopaikkatarve uusille asunnoille
(2 ap/3 as) 31 as/21 ap, liiketiloille ja hotelille (1 ap/80 Km2) 1 956 k-m2/
24 ap, yhteensä 45 autopaikkaa. Hotellin ja liiketilan auto-paikosta yksi on
vuorottaiskäytössä, joten autopaikkatarve on 44 ap. Polkupyöräpaikkojen tarve asuinnoille (1 pp/30 k-m2 tai 1 pp/asuinhuone) on 72 pp (2145: 30 = 72 pp)
tai 60 pp (60 asuntoa). Liiketilat (1 pp/50 k-m2) 2 pp, hotellitoiminta (0,5 pp
/työntekijä) 1 pp ja 11 pp vieraille. Yhteensä 74 pp tai 86 pp.
Asemakaavan muutoksella muodostettu tontti 2-29-5 on kaavoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi
(ET). Korttelialueen rakennusoikeudeksi on merkitty numeerisesti 1 000
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k-m2. Korttelialueen kautta on mahdollistettu ajoyhteys AKP-1 korttelialueelle
ja AKP-1 korttelialueen autopaikkoja on mahdollista sijoittaa ETkorttelialueelle.
Niemenkatu on kaavoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi.
Tontille ajo on sallittu 27 m:n matkalla Snellmaninkadusta alkaen. Ko. osuudella on sallittu yksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne Kauppakadun
suuntaan (pp/m ←). Ratkaisulla on mahdollistettu toinen yksisuuntainen
ajoneuvoliittymä ET-alueelta Kauppakadulle.
Käsittelyvaiheet

Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 22.3.2017. Aineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 27.3.2017–25.4.2017. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä.
Valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävänä 6.11.2017–7.12.2017. Aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskusen ympäristövastuualueelle, naapurikiinteistöille, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistykselle sekä
Kanta-Kuopion Seuralle. Valmisteluaineistosta ei nähtävänäoloaikana jätetty
mielipiteitä.
Sidosryhmille järjestettiin valmisteluvaiheen lausuntokokous 15.11.2017. Lausuntokokouksessa olivat edustettuina Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopion
Vesi, Pohjois-Savon pelastuslaitos, kunnallistekninen suunnittelu, museotoimi ja Kuopion alueellinen rakennusvalvonta. Lausuntokokouksessa vaihtoehdoista saadut kommentit vastinaineen ilmenevät selostuksen kohdasta 4.3.3
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.
Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Kauppakadun varrelle sijoittuva uudisrakennus eheyttää kaupunkikuvaa täydentämällä Kauppakadun varren rakennusrivistöä. Rännikatujen kulmaukseen sijoittuva uudisrakennus muodostaa rajaavan elementin ja porttiaiheen
rännikatujen kulmaukseen. Säilytettävät rakennukset säilyttävät kaupunkikuvallisen asemansa. Esitetyt suojelumääräykset edistävät rakennusten säilymistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennetun ympäristön osana. Uudisrakentaminen eheyttää Satamakadun varren kaupunkikuvaa.
Rakentaminen vaikuttaa jossain määrin lähiympäristön kiinteistöistä avautuviin näkymiin. Kaiken kaikkiaan muutokset eivät ole niin merkittäviä, että ne
aiheuttaisivat MRL:n 54 §:n tarkoittamaa naapureiden tai muiden kaupunkilaisten elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei
ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen.
Rakentamisen aikana aiheutuu lähiympäristölle jonkin verran väliaikaisia melu- yms. häiriöitä.
Sosiaaliset vaikutukset:
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Uudisrakentaminen muuttaa lähiympäristöä suhteessa naapurikiinteistöihin.
Rakentaminen vaikuttaa valittavasta olevien asuntojen lähi- ja kaukomaisemanäköaloihin. Naapurialueen asukkaat saattavat kokea tämän heikennyksenä nykytilanteeseen niin maisemallisten, ympäristöllisten kuin asunnon hintaan vaikuttavien tekijöiden osalta.
Alue tukeutuu ydinkeskustan kaupallisiin, terveydenhuoltoon liittyviin ja
muihin palveluihin. Kaupunkikeskustaan sijoittuvat asuintilat lisäävät osaltaan keskustan palvelujen kysyntää ja vahvistavat näin ollen niiden säilymistä.
Uusi monipuolinen asuntotuotanto lisää mahdollisuuksia asumiseen ydinkeskustassa palvelujen äärellä.
Liikenteellisesti alue on helposti saavutettavissa kaikilla liikkumismuodoilla.
Kaavaratkaisun tuottama liikennemäärän lisäys ei ole olennaista. Kaavaratkaisu ei heikennä mahdollisuuksia käyttää virkistysalueita tai yhteyksiä virkistysalueille, koska alue ei liity virkistysalueisiin. Kaavaratkaisun vaikutus alueen viihtyvyyteen (melu, saasteet, ympäristövaikutukset) ei heikkene nykytilanteeseen nähden.
Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristöja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi
aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

Liitteet

Liitteitä ei jaeta, julkaistaan internetissä.
33 7173/2016 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen
34 7173/2016 Havainneaineisto/Sitova rakennustapaohje
35 7173/2016 Kaavaselostus liitteineen
36 7173/2016 Maamassojen haitta-aineselvitys
37 7173/2016 Rakennushistoriaselvitys
38 7173/2016 Sähköaseman säteilyvaikutukset
Valmistelija
Jussi Partanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5416

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
5.9.2018. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 10.9.–11.10.2018. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa
varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslauta-kunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELYkeskuksen ympäristövastuualueelle.
Lausunnot ja muistutukset
Pohjois-Savon ELY-keskus ja ympäristönsuojelupalvelut ilmoittivat, ettei niillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen. Muutosehdotuksesta ei saatu muita lausuntoja eikä siitä jätetty muistutuksia.
Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueen tonttien vuokrasopimukset tarkistetaan vastaamaan asemakaavan muutosta.

Vaikutusten arviointi

Kauppakadun varrelle sijoittuva uudisrakennus eheyttää kaupunkikuvaa täydentämällä Kauppakadun varren rakennusrivistöä. Rännikatujen kulmaukseen sijoittuva uudisrakennus muodostaa rajaavan elementin ja porttiaiheen
rännikatujen kulmaukseen. Säilytettävät rakennukset säilyttävät kaupunkikuvallisen asemansa. Esitetyt suojelumääräykset edistävät rakennusten säilymistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennetun ympäristön osana. Uudisrakentaminen eheyttää Satamakadun varren kaupunkikuvaa.
Rakentaminen vaikuttaa jossain määrin lähiympäristön kiinteistöistä avautuviin näkymiin. Kaiken kaikkiaan muutokset eivät ole niin merkittäviä, että ne
aiheuttaisivat MRL:n 54 §:n tarkoittamaa naapureiden tai muiden kaupunkilaisten elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei
ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen.
Rakentamisen aikana aiheutuu lähiympäristölle jonkin verran väliaikaisia melu- yms. häiriöitä.
Sosiaaliset vaikutukset:
Uudisrakentaminen muuttaa lähiympäristöä suhteessa naapurikiinteistöihin.
Rakentaminen vaikuttaa valittavasta olevien asuntojen lähi- ja kaukomaisemanäköaloihin. Naapurialueen asukkaat saattavat kokea tämän heikennyksenä nykytilanteeseen niin maisemallisten, ympäristöllisten kuin asunnon hintaan vaikuttavien tekijöiden osalta.
Alue tukeutuu ydinkeskustan kaupallisiin, terveydenhuoltoon liittyviin ja
muihin palveluihin. Kaupunkikeskustaan sijoittuvat asuintilat lisäävät osaltaan keskustan palvelujen kysyntää ja vahvistavat näin ollen niiden säilymistä.
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Uusi monipuolinen asuntotuotanto lisää mahdollisuuksia asumiseen ydinkeskustassa palvelujen äärellä.
Liikenteellisesti alue on helposti saavutettavissa kaikilla liikkumismuodoilla.
Kaava-ratkaisun tuottama liikennemäärän lisäys ei ole olennaista. Kaavaratkaisu ei heikennä mahdollisuuksia käyttää virkistysalueita tai yhteyksiä virkistysalueille, koska alue ei liity virkistysalueisiin. Kaavaratkaisun vaikutus alueen viihtyvyyteen (melu, saasteet, ympäristövaikutukset) ei heikkene nykytilanteeseen nähden.
Esitys

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
hyväksyy kaavaehdotuksen.

Viiteaineisto

1
2
3
4
5
6
7

7173/2016 Kaavaselostus liitteineen
7173/2016 Pienennös kaavakartasta merkintöineen
7173/2016 Sitova rakennustapaohje
7173/2016 Maamassojen haitta-aineselvitys
7173/ 2016 Rakennushistoriaselvitys
7173/2016 Sähköaseman säteilyvaikutukset
7173/2016 Kaavakartta

Valmistelija
Jussi Partanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5416

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaavaehdotuksen.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 292

Asianro 9856/00.02.01/2017

Kh:n tiedonantoja

Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
9856/2017-105

Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 5.10.2018.

9856/2017-106

Savonia osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja 08/9.10.2018.

10000/2017

Rovaniemen kaupungin muistutus Rovaniemen nuorisovaltuuston
/nuorisohallituksen haasteesta kunnille nuorisovaltuustojen toimivuuden lisäämiseksi. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

5680/2018

Kuopion Tilakeskuksen sekä Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön vastaus
Kuopion vanhusneuvoston aloitteeseen hanketyöryhmän perustamisesta selvittämään kestävällä tavalla koko kaupungin alueella eläkeläisjärjestöjen toimintatilat.

7331/2018

Kuopion kaupunki on antanut Työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.

7450/2018

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 5.9.2018 / lastensuojelun avohuollon, sosiaalipäivystyksen ohjaajan tehtäväkohtainen palkka.

7564/2018

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 5.9.2018 kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen järjestelyerän käytöstä 1.1.2019 lukien.

7564/2018

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 10.9.2018 kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen järjestelyerän käytöstä 1.1.2019.

7950/2018

Apulaiskaupunginjohtaja Kyllönen on hyväksynyt seuraavan täyttölupaesityksen:
- ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut / projektikoordinaattori.

8275/2018

Pöytäkirjanote Kuopion konservatorion johtokunnan kokouksesta
3/24.9.2018: Musiikkikeskuksen paluumuutto ja Musiikkikeskuksen vuokraasia. Jälj. Tilakeskus ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

8436/2018

Pöytäkirjanote Suonenjoen kaupunginhallituksen päätöksestä 8.10.2018 §
184: Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Jälj. työllisyyspalvelujohtaja Oksanen.
Seuraavien kokousten pöytäkirjat:
- hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 9/10.10.2018,
- kasvun ja oppimisen lautakunta 9/9.10.2018,
- kaupunginjohtajan päätöskokous 9.10.2018,
- kaupunkirakennelautakunta 14/10.10.2018,
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-

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 9/10.10.2018,
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 7/10.10.2018.

Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.14.10.2018:
Asiakirjan
nro
7016/2018-2

Päätöksentekijä

8111/2018-2

Apulaiskaupunginjohtaja
kyp
Hallintojohtaja

6967/2018-2

Henkilöstöjohtaja

8261/2018-1

Henkilöstöjohtaja

7524/2018-3

Henkilöstöjohtaja

8061/2018-1

Henkilöstöjohtaja

6949/2018-3

Henkilöstöjohtaja

7995/2018-1

Henkilöstöjohtaja

7896/2018-1

Henkilöstöjohtaja

9768/2017-3

Kaupunginjohtaja

4462/2016-6

Kaupunginjohtaja

3962/2016-11

Lakimies

4488/2018-6

Lakimies

564/2018-5

Lakimies

8000/2018-2

Lomituspalvelujohtaja

7704/2018-2

Lomituspalvelujohtaja

8231/2018-1

Markkinointijohtaja

8156/2018-1

Markkinointijohtaja

8260/2018-1

Strategiajohtaja

8238/2018-1

Toimitilajohtaja

8237/2018-1

Toimitilajohtaja

8228/2018-1

Toimitilajohtaja

8227/2018-1

Toimitilajohtaja

8295/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

§/
vuosi
5§/
2018
34 § /
2018
271 § /
2018

Päätöspvm

Otsikko

1.10.2018

Hankepäällikön nimikemuutos hankejohtajaksi

5.10.2018

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Maestran Joululaulajaiset 10.12.2018
Kiinteistöpalvelusihteeri tehtäväkohtainen palkka

270 § /
2018
268 § /
2018

10.10.2018

267 § /
2018
265 § /
2018
263 § /
2018

3.10.2018

254 § /
2018
4§/
2018

1.10.2018

Henkilökohtainen yksilöllinen valmennus /

11.10.2018

Yrityspalvelun esitys (Kiihdyttämö – Health Accelerator mentorointi)-hankkeen lisärahoituksesta (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut, AIKO, Pohjois-Savon liitto)

11 § /
2018
45 § /
2018
47 § /
2018
46 § /
2018
13 § /
2018
12 § /
2018
13 § /
2018
12 § /
2018

11.10.2018
3.10.2018

Väliaikaisen tietohallintojohtajan viranhoitomääräyksen
jatkaminen
Vahingonkorvaushakemus / Liukastuminen

10.10.2018

Takaisinsaantivaatimus/ If vahinkovakuutus /

9.10.2018

Vahingonkorvaushakemus / kaatuminen

2.10.2018

Vahingonkorvaushakemus lämmenneestä maitoerästä

2.10.2018

Vahingonkorvaushakemus rikkoontuneesta rehunjakovaunun öljysuodattimen rungosta ja hydrauliikkaletkusta
Elinvoimaformaatin hankinta

5.10.2018

Sopimus KuopioHealth-verkkotunnuksen luovuttamisesta
perustettavalle KuopioHealth-osuuskunnalle

6§/
2018
16 § /
2018

10.10.2018

Etätyösopimus

10.10.2018

Henkilökohtainen lisä, viestintä- ja hallintopalvelupäällikkö

15 § /
2018
14 § /
2018
13 § /
2018
37 § /
2018

10.10.2018

Henkilökohtainen lisä, asiakkuuspäällikkö

10.10.2018

Henkilökohtainen lisä, kunnossapitoasiantuntija

9.10.2018

Rakennusterveysasiantuntijan virkanimikkeen muuttaminen tilapäälliköksi 1.10.2018 alkaen
Korttikoulutusten hankinta / Työturvallisuuskorttikoulutus
Peltaco Oy

10.10.2018

3.10.2018

1.10.2018
1.10.2018

9.10.2018

11.10.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen
(lisävastuupalkkio)/verkkotoimittaja
Tehtävänimikkeen muuttaminen kodinhoitajasta lähihoitajaksi, työnvaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan tarkastaminen
Määräaikaisen rekrytointilisän myöntäminen / puheterapeutit
Tehtäväkohtainen palkanlisä Marevanhoidon lisävastuusta/
sairaanhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen
(lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

27/2018

23 (24)
292 §

22.10.2018

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 valtuuston puheenjohtaja Sari Raassina saapui kokoukseen
asiakohdan käsittelyn aikana.
Merkittiin, että omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Pekka Kantanen antoi
hallitukselle katsauksen jaoston 15.10.2018 käsittelemistä asioista.
Merkittiin, että tilatyöryhmän puheenjohtaja Antti Kivelä antoi hallitukselle
katsauksen tilatyöryhmän 22.10.2018 käsittelemistä asioista.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

27/2018

24 (24)

22.10.2018

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (287, 289 ja 290 § §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
kirjaamo(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 muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

