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Allu Koskinen

Minna Reijonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
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Liisa Jokela
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 30 – 34 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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30 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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31 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin Allu Koskinen ja Minna Reijonen.
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§ 32

Asianro 5244/00.01.02.00/2018

Pitäjäraadeilta tulleiden teiden, kevyen liikenteen väylien rakentamisen ja liikenneturvallisuuteen liittyvien aloitteiden pohjalta käynnistettävä kehittämistyö

Kevyen liikenteen väylät ja liikenneturvallisuus yleensä on tullut keskeisesti
esille pitäjäraatien työskentelyssä ja myös kaupunginjohtajan kevään pitäjäraatikierroksella lähes kaikissa tilaisuuksissa otettiin esille maaseutualueiden
yleisten teiden kunto ja kevyen liikenteen väylät ja liikenneturvallisuus. Asiaan liittyviä aloitteita ovat esittäneet mm. Palonurmen kyläläiset ja Muuruveden kyläyhdistys ja asukkaat, Riistaveden ja Vehmersalmen asukkaat ja pitäjäraadit.
Kaupungin puolelta asiaa on pyritty edistämään eri toimenpitein, mutta harvaan asutun ja liikennemääriltään pienten kyläalueiden väylähankkeiden
edistäminen nykyisessä kaupungin ja Ely-keskuksen välisessä vastuunjaossa
on todettu haasteelliseksi.
Ratkaisua asiaan on lähdetty etsimään virkamiesvalmistelun kautta kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenneosaston kanssa. Ajatuksena on ollut, että Kuopion maaseutualueiden väyläinvestoinnit ja liikenneturvallisuuden parantaminen yhdistetään uuden luonnonkuitupohjaisen raakaainemateriaalin, kuituhampun, tuotannollisen toiminnan edistämiseen. Lähtökohtana oli referenssiasiakkuuteen pohjautuva kehittämiskokonaisuus, joka
hankkeistetaan.
Kuituhampun tuotanto- ja liiketoimintaympäristöä on selvitetty ja kehitetty
Kuopion (aikaisemmin Juankosken) kaupungin toimesta kahden kehittämishankkeen avulla, Designajattelu ja kuituhampun jatkojalostus
-esiselvityshanke ja Kuituhampun kokonaisvaltainen käyttö -KUHAKO
-hanke, jonka vastuullinen toteuttaja oli Itä-Suomen Yliopiston Kuopion
kampus. Näiden kahden hankkeen avulla on voitu selvittää kuituhampun tuotanto- ja liiketoimintaympäristön nykytilanne ja tarvittavat toimenpiteet kehitystyön jatkamiseksi.
Raaka-ainemateriaalina kuituhamppu on erittäin monipuolinen ja se sijoittuu
raaka-aineena kasvavaan biotalouspohjaiseen kuituraaka-ainemarkkinaan.
Onnistuessaan kehittämistyö luo suomalaiselle maaseudulle aivan uuden tuotantoalan, jolla voisi olla myös kansainväliset markkinat.
Kuituhampun soveltuvuutta väylärakentamisessa ja kehittämisidean toimivuutta on käsitelty lokakuun alussa pidetyssä työpajassa, jossa oli edustettuna
Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenneosaston, Kuopion kaupungin, ItäSuomen yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun, tie- ja vesirakentamiseen liittyvän maanrakennusalan yrityksiä, komposiittialan ja kuituhampputuotantoon ja jalostamisen yrityksiä. Työpajassa päätettiin jatkaa kehitystyötä. Seuraava kokoontuminen on joulukuun alussa.
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Kaupungin puolelta edustettuna on ollut kaupunkiympäristön palvelualueen
ja kansalaistoiminnan yksikkö (pitäjäraadit).
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Lähidemokratiajaoston ja pitäjäraatien edustajien tulisi päättää asian jatkovalmistelusta, miten voisimme toteuttaa asukkaista ja yrityksiä osallistavaa
suunnittelua hankkeessa.

Liitteet

1

5244/2018 Väylähankkeiden esittely lähidemokratiajaostolle 28.11.2018

Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8922

Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja HEP Hyvinvoinnin edistämisen johtaja
Käydään keskustelu asiasta ja päätetään hankkeen jatkovalmistelusta ja siitä,
miten asukkaat ja yritykset osallistetaan hankkeen suunnitteluun.

Päätös

Liisa Jokela esitteli asiaa kokouksessa.
Merkitään, että esittelyaineisto liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.
Päätettiin, että hankkeen valmistelua jatketaan yhdessä yliopiston, Savoniaammattikorkeakoulun ja Ely-keskuksen kanssa.
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§ 33

Asianro 7799/00.01.01/2018

Kuopion koillisen maaseutualueen kouluverkkotarkastelu ja valmistelun tilannekatsaus

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta on 18.9.2018 kokouksessaan perehtynyt koillisen maaseutualueen verkostoratkaisujen eri vaihtoehtoihin ja käynyt keskustelua aiheesta. Koillinen maaseutualue käsittää Juankosken, Riistaveden ja Vehmersalmen pitäjäraatialueet. Tarkastelun kohteena
on perusopetuksen ja osin varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus. Alueen
kouluverkostoa tarkastellaan erityisesti opetuksen ja toiminnan järjestämisen,
oppilaiden saaman opetuksen ja tuen, koulumatkojen pituuden ja siihen käytettävän ajan sekä talouden ja kiinteistöjen näkökulmasta. Eri verkostomalleihin voi tutustua täällä.
Lautakunta linjasi asiaa siten, että seuraavaksi tehdään arviointi tulevista investointitarpeista eri verkostovaihtoehdoissa, järjestetään kuulemiset alueilla
vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille sekä kuullaan pitäjänraateja. Lautakunnalle koostetaan tiivistelmä esille nousseista huomioista. Lokakuun aikana tehdään lapsivaikutusten ja ympäristövaikutusten arviointia eri malleista.
Lautakunta haluaa selvittää myös uusien oppimisympäristöjen mahdollisuudet eri vaihtoehdoissa. Lautakunnan jäsenille järjestetään mahdollisuus tutustua kouluihin ja koulumatkoihin paikan päällä. Kasvun ja oppimisen lautakunnan tavoitteena on päättää verkostoratkaisusta aikaisintaan marraskuussa
2018, jonka jälkeen päätösesitys etenee kaupunginhallitukseen.
Kuten kasvun ja oppimisen lautakunta on verkkotarkastelun perusteluissa todennut, että tarkastelun näkökulma perustuu puhtaasti opetuksen ja toiminnan järjestämisen, talouden ja kiinteistöjen näkökulmaan sekä tilastotietoon
oppilasmääräennusteista.
Lautakunta on tarkentanut valmistelun suuntaa edellyttämällä ympäristö- ja
lapsivaikutusten arviointia eri malleista.
Asukkaiden kuulemista ja osallistamista on myös tietyin osin vahvistettu.
Kouluverkkotarkastelun kuvauksessa mainitaan, että
”Alueita tarkastellaan kokonaisuuksina ja vaikutuksia arvioidaan mahdollisimman laajasti eri näkökulmista saatavilla olevan tiedon valossa.”
Selvitys nojautuu vahvasti palvelujen järjestämisen näkökulmaan eikä näin ollen huomioi riittävästi koko kaupunkitasoista kehitystä, erityisesti selvityksestä puuttuu koko kaupungin elinvoimaisuuden kehittymiseen liittyvät kokonaisuudet, joihin palvelurakenteella on merkitystä.
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Kasvun ja oppimisen lautakunnan puolelta Kouluverkkotarkastelun valmistelu on edennyt siten, että tarkastelualueilla, Juankoskella, Riistavedellä ja
Vehmersalmella on järjestetty kuulemistilaisuudet, lapsi- ja ympäristövaikutusten arviointia on pyritty myös tekemään. Erityisen runsaasti asukkaat ovat
ottaneet kantaa asiaan ja ilmaisseet mielipiteensä sanomalehtien yleisönosastokirjoitusten kautta. Tarkastelualueiden pitäjäraadeille on järjestetty yhteinen kokous kasvun ja oppimisen palvelualueen toimesta. Tapaamisesta on
tehty muistio, joka on toimitettu kasvun ja oppimisen lautakunnalle.
Aihe on herättänyt runsaasti keskustelua ja eri kannanottoja. Kohdealueen pitäjäraadit ovat erittäin halukkaita osallistumaan kansalaisvaikuttamiseen asian suhteen ja käyttämään näitä uusia osallisuuden väyliä, joita kaupunki on
luonut.
Vaikutusten arviointi
Viitteet

1

7799/2018 Perusopetuksen palveluverkoston tarkastelu koillisella
maaseutualueella

Esitys

Käydään keskustelu kouluverkkoasiasta.
Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8922

Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja HEP Hyvinvoinnin edistämisen johtaja
Käydään keskustelu Koillisen maaseutualueen kouluverkkovalmistelun tilanteesta.

Päätös

Keskusteltiin asiasta.
Maaseutuvaikutusten arviointi pitäisi saada kaikkien nähtäville ja lapsivaikutusten arviointia olisi tarkennettava.

Kuopion kaupunki
Lähidemokratiajaosto

Pöytäkirja

6/2018

9 (9)
34 §

28.11.2018

§ 34

Asianro 5318/00.01.03.00/2017

Muut asiat / Lähidemokratiajaosto

Vaikutusten arviointi

Valmistelija
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8922

Päätösehdotus
Käsitellään muut mahdolliset asiat.
Päätös

Todettiin, että pitäjäraatien tulisi miettiä yhdessä paikallisten yhdistysten
kanssa, miten toimintaa voitaisiin kehittää.
Kaupungin viralliset ilmoitukset julkaistaan kuntalain mukaisesti kaupungin
verkkosivuilla ja tarvittaessa Kuopion Kaupunkilehdessä. Kaupunkilehti ei tavoita kaikkia kuntalaisia. Todettiin, että lehti on itsenäinen toimija, joka päättää itse jakelustaan.
Todettiin, että vuodelle 2018 myönnetyt kehittämismäärärahat eivät siirry ensi vuodelle. Ensi vuoden rahoitus on anottava erikseen.

