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Kokoustiedot
Aika

05.10.2020 maanantai klo 18:00 - 18:30

Paikka

Sähköinen kokous Teams-sovelluksella tai Valtuustosali (Suokatu 42)

Saapuvilla olleet jäsenet
Sari Raassina, puheenjohtaja (Kansallinen Kokoomus)
Markku Rossi, 1. varapuheenjohtaja (Suomen Keskusta)
Tuula Väätäinen, 2. varapuheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue)
Ismo Apell (Suomen Keskusta)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus)
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit)
Elena Chiksoeva (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta), poistui klo 18.16
Miia Eskelinen-Fingerroos (Kansallinen Kokoomus)
Ritva Hakulinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hanna Happonen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Anna Hartikainen (Suomen Keskusta)
Kari Hartikainen (Vasemmistoliitto)
Markus Jukarainen (Perussuomalaiset)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta)
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Kaisa Kantele (Vihreä liitto)
Petri Kaunisto (Sininen tulevaisuus r.p.)
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto), varajäsen
Marko Kilpi (Kansallinen Kokoomus)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Hilkka Kontiainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Ari (Allu) Koskinen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Vesa Linnanmäki (Suomen Keskusta)
Kari Loponen (Suomen Keskusta)
Jouko Lösönen (Suomen Keskusta)
Laura Meriluoto (Vasemmistoliitto)
Heikki Meriranta (Vihreä liitto), varajäsen
Marjaana Mikkonen (Vasemmistoliitto)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Jarmo Nykänen (Suomen Keskusta)
Antero Peiponen (Suomen Keskusta)
Liisa Pietikäinen (Vihreä liitto)
Laura Pulkka (Vihreä liitto)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Matti Sariola (Vihreä liitto)
Jukka Savolainen (Kansallinen Kokoomus)
Leila Savolainen (Suomen Keskusta)
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Tuula Savolainen (Suomen Keskusta)
Teija Savolainen-Lipponen (Sininen tulevaisuus r.p.)
Irja Sokka (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Rauno Taskinen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Veijo Tirkkonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Matti Vanhanen (Perussuomalaiset)
Erkki Virtanen (Vasemmistoliitto)
Eija Vähälä (Kansallinen Kokoomus)
Iiro Väisälä (Vihreä liitto)
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)
Poissa olivat esteen ilmoittaen seuraavat jäsenet
Tahvo Kekkonen
Hanna Nevala
Veera Willman
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Kalle Keinänen
Elena Chiksoeva
Heikki Meriranta
Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
Raija Korhonen, viestintäpäällikkö
Heikki Vienola, hallintojohtaja
Asiat

pöytäkirjanpitäjä

67 - 73 §

Allekirjoitukset
Sari Raassina
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, 9.10.2020

Petri Kaunisto

Antti Kivelä
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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 9.10.2020

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 67 – 68, 71 ja 73 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 69 osalta
liite K
seuraava valitusosoitus §:ien 70 ja 72 osalta
liite L
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/

Otsikko

Sivu

viite*
1

67 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

68 §

Pöytäkirjantarkastajat

6

3

69 §

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuk-

7

1-4

sen muuttaminen
4

70 §

5-13

Asemakaavan muutosehdotus / Multimäki 4-16-6 ja katualue

10

(Sampotalo)
5

71 §

14

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Neulaniemen latuverkoston avar-

13

taminen
6

72 §

15-31

Ylimääräinen asia / Asemakaavan muutosehdotus / Osuuskauppa

16

PeeÄssä, Prisma / Kuopio 297-13-3-8
7

73 §

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / kouluille yhtenäiset toimin-

21

tamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden hoitoon
Muutoksenhaku
69 §

Liite K Kuntalain mukainen valitusosoitus (KV)

23

70, 72 §

Liite L Valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys / Kaupun-

25

ginvaltuusto
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67 §
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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68 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan
kaupunginvaltuuston pöytäkirjan.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Petri Kaunisto ja
Antti Kivelä.
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Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Kaupunginhallitus

43 §
238 §

§ 69

18.8.2020
14.9.2020
Asianro 7767/00.01.02.00/2019

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
Päätöshistoria
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 18.8.2020 43 §
Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan 19.6.2019 asettama työryhmä
valmisteli alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen päivittämisen ja esitti kunnille sen hyväksymistä. Yhteistoimintasopimus on tehty
vuonna 2003 (liite 1) ja päivitys koski lähinnä tekstin ajantasaistamista.
Työryhmä esitti, ettei pelastustoimen maksuosuusperustetta muuteta nykyisestään. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista kannattaa sitä ja niiden asukasluku
on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta
(Kuntalaki 57 §).
Työryhmä on pyytänyt kunnilta lausuntoa yhteistoimintasopimusehdotuksesta 31.1.2020 mennessä. 17 kuntaa 18:sta antoi lausunnon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja maksuosuusperusteen tarkistamisesta. Lausuntojen perusteella 14 kunnalla ei ollut huomautettavaa yhteistoimintasopimukseen, 1 kunta halusi muutoksen kohtaan Taloudenhoito
(maksuosuusperuste), 1 kohtaan Kiinteistöt, 1 kunta ei maininnut lausunnossaan yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä. Maksuosuusperusteen
muuttamista esitti 9 kuntaa, joka on alle 2/3 alueen kuntien määrästä eli
12:sta, eikä niiden asukaslukumäärä 53 257 ole puolta alueen kokonaisasukasluvusta.
Enemmistö kuntien lausunnoista tukee työryhmän tekemää esitystä pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen päivittämiseksi, mutta maksuosuusperusteen muuttaminen ei saanut muutoksen edellyttämää kannatusta.
Työryhmä päätti esittää aluepelastuslautakunnalle yhteistoimintasopimusehdotuksen jatkokäsittelyä työryhmän esityksen mukaisena.
Valtioneuvosto teki 25.6.2020 päätöksen (528/2020) pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (liite 2). Päätöksen mukaan Joroisten kunta kuuluu 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon pelastustoimen alueeseen. Pelastuslain 24 § mukaan pelastustoimen alueeseen
kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Määräaika yhteistoimintasopimuksen muuttamiselle on 31.10.2020 ja sopimus
tulee saattaa voimaan viimeistään 1.1.2021. Sopimuksella sovitaan pelastustoimen järjestämisestä sisältäen mm. kustannusten jaon, hallintomallin,
virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteet sekä muut yhteistoiminnan
järjestämiseen liittyvät keskeiset asiat.
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Aluejakomuutoksen myötä Joroisten pelastusaseman henkilöstö, ajoneuvot, kalusto ja varusteet sekä vastuu pelastustoimen tehtävien hoitamisesta siirtyy 1.1.2021 Etelä-Savon pelastuslaitokselta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Pohjois-Savon pelastuslaitos vuokraa pelastusasemakiinteistön
Joroisten kunnalta. Joroisten kunta siirtyy esityksen mukaan 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen sopijaosapuoleksi ja muutetun yhteistoimintasopimuksen piiriin. Joroisten kunta on lisätty uuteen
yhteistoimintasopimusehdotukseen (liite 3).
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta päättää lähettää alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusehdotuksen Pohjois-Savon kuntien ja Joroisten kunnan
valtuustoille hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuustojen käsittelyn jälkeen sopimus tulee allekirjoittaa ennen Valtioneuvoston asettamaa sopimusmuutoksen määräaikaa 31.10.2020. Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2021.

Liitteet

Viiteaineisto

Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.pdf
Yhteistoimintasopimus 2003.pdf
Pelastustoimen yhteistoimintasopimus päivitys_5.8.2020.docx
Valmistelija
Jukka Koponen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 17 18 8101

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta toteaa, että pelastustoimen maksuosuusperuste säilyy entisellään. Yhteistoimintasopimukseen lisätään sopimusosapuoleksi Joroisten kunta ja sopimukseen tehdään tekniset korjaukset. Aluepelastuslautakunta päättää lähettää alueellisen pelastustoimen
yhteistoimintasopimusehdotuksen Pohjois-Savon kuntien ja Joroisten kunnan valtuustoille hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuustojen käsittelyn jälkeen
sopimus tulee allekirjoittaa ennen Valtioneuvoston asettamaa sopimusmuutoksen määräaikaa 31.10.2020. Uusi sopimus tulee voimaan
1.1.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 14.9.2020 238 §
Liitteet

7767/2019 Saatekirje
7767/2019 Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun
valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
7767/2019 Yhteistoimintasopimus 2003
7767/2019 Pelastustoimen yhteistoimintasopimus päivitys 5.8.2020
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Viiteaineisto

-

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusehdotuksen aluepelastuslautakunnan esittämässä muodossa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

1
2
3
4

Päätösehdotus

7767/2019 Saatekirje
7767/2019 Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun
valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
7767/2019 Yhteistoimintasopimus 2003
7767/2019 Pelastustoimen yhteistoimintasopimus päivitys 5.8.2020

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusehdotuksen aluepelastuslautakunnan esittämässä muodossa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

230 §

31.8.2020

§ 70

Asianro 8278/10.02.03/2016

Asemakaavan muutosehdotus / Multimäki 4-16-6 ja katualue (Sampotalo)
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 31.8.2020 230 §
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus
Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
17.6.2020. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 25.6.–31.7.2020. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon
pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon
ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.
Lausunnot ja muistutukset
Pohjois-Savon pelastuslaitos ilmoitti lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen. Muutosehdotuksesta ei
saatu muita lausuntoja eikä siitä jätetty muistutuksia.
Jatkotoimenpiteet

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

Vaikutusten arviointi

Hanke vaikuttaa kaupunkikuvaan ja luo osaltaan mielikuvaa Kuopion rakennetun ympäristön laadusta. Hankkeella on myös mahdollisuus kohentaa Kuopion rännikatumiljöötä. Rakentaminen vaikuttaa naapurirakennusten asunnoista aukeaviin näkymiin. Uudisrakentaminen parantaa kuitenkin
rakennetun ympäristön laatua. Alueelle on mahdollista toteuttaa myös
perheasuntoja, mutta erityistä muutosta perheasumisen osalta ei ole odotettavissa.
Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, vaan tiivistää keskustatoimintoja,
ja näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia. Liikenteen lisäys ei ole merkittävä.
Kaupunkikeskustaan sijoittuvat liike- ja toimistotilat tukevat keskustan
elinvoimaisuutta sekä lisäävät sen asunto- ja palvelutarjontaa. Ydinkeskustaan sijoittuva asuminen puolestaan lisää keskustan palvelujen kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.
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Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
hyväksyy kaavaehdotuksen.

Liitteet

8278/2016 Kaavaselostus ilman liitteitä
8278/2016 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1
8278/2016 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, liite 2
8278/2016 Havainneaineisto, liite 3
8278/2016 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistuva asemakaava,
liite 4
8278/2016 Luonnosvaihtoehdot, liite 5
8278/2016 Valmisteluvaiheesta saadut lausunnot vastineineen, liite 6
8278/2016 Meluselvitys, liite 7
8278/2016 Rakennusinventointikortti, liite 8.

Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.
Valmistelija
Anne Turkia
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5415

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

Päätös

Kaavoitusinsinööri Anne Turkia oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

5
6
7
8
9
10
11
12
13

8278/2016 Kaavaselostus ilman liitteitä
8278/2016 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1
8278/2016 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, liite 2
8278/2016 Havainneaineisto, liite 3
8278/2016 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistuva asemakaava,
liite 4
8278/2016 Luonnosvaihtoehdot, liite 5
8278/2016 Valmisteluvaiheesta saadut lausunnot vastineineen, liite 6
8278/2016 Meluselvitys, liite 7
8278/2016 Rakennusinventointikortti, liite 8.

Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.
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Valmistelija
Anne Turkia
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

5/2020

puh. +358 44 718 5415

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus

52 §
233 §

§ 71

19.8.2020
31.8.2020
Asianro 2334/10.03.01.01/2020

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Neulaniemen latuverkoston avartaminen
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.8.2020 52 §
Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat
Eero Wetzell ja 45 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 3.2.2020
viitteenä olevan valtuustoaloitteen Neulaniemen latuverkoston avartamiseksi.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntona valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:
Lähtötilanne

Vuonna 2018 välillä Viinaniemi- Tervaruukki suoritettiin reitin reunapuuston poistoa. Toimenpide mahdollisti lumen satamisen paremmin latu-uralle
ja kevät talven neulaantuminen vähentyi. Lisäksi latu- urasta kauempaa
olevat vaaralliset (lahot/konkelot) puut poistettiin.
Jatkotoimenpiteeksi tuolloin sovittiin osuuksien Tervaruukki - Pilppa - Kolmisoppi avartaminen, jotka ovat pääasiassa luonnonsuojelualueella. Syksyllä 2019 järjestettiin maastokatselmus ko. reiteillä ja katselmukseen
osallistui Kuopion kaupungin edustajien lisäksi ELY-keskuksen asiantuntija.
Katselmuksessa ELY-keskuksen asiantuntijan näkemyksen mukaan poikkeamislupaa ei kannattanut lähteä hakemaan, koska metsän tuntu häviää,
jos väylän reunapuita lähdetään poistamaan.

Jatkotoimenpide (kevät 2020)
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut on käynyt neuvottelut uudestaan ELY-keskuksen kanssa ja neuvotteluiden mukaisesti Neulaniemen latuverkoston avartaminen vaatii laajemman suunnittelun ja laajan eri käyttäjäryhmien osallistamisen. Tarve
reunapuiden vähentämiseen on ilmeinen ja asiasta tulee jatkuvaa palautetta hiihtolatujen käyttäjiltä. Reunapuiden vähentämisellä on saatu hyviä tuloksia aikaan Puijolla, missä luonnonsuojelu- ja Natura-alueelta poistettiin reunapuita pari vuotta sitten. Toteutetusta Puijon puiden poistosta
on tullut pääasiassa positiivista palautetta.
Varsinainen puiden poisto tulisi tehdä hiihtokauden loppupuolella routaisen
maan aikaan, jolloin vältytään suuremmilta reitin pohjan vaurioilta. Reitin
pohjavauriot tulee korjata hankkeen lopuksi.
Tulevaisuudessa tavoitteena on, että vanhan asevarikon ja Tervaruukin
reitti saadaan valaistua ja näin ollen yhtenäinen valaistulatuyhteys jatkuisi
Neulamäen valaistuun latuun saakka. Kyseinen latureitti on erittäin tärkeä
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osa kaupungin latuverkostoa, koska myös vähemmän vaativia latuja tarvitaan erityisesti vanhusväestöä varten. Valaistustöiden eteneminen tapahtuu vaiheittain Savilahden alueen rakennustöiden yhteydessä.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Viiteaineisto

2334/2020 Aloite
Valmistelija
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2515

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä liikuntapaikkapalveluiden päällikön esityksen.

Päätös

Esittelijä täydensi lausuntoa siten, että seuraava lause lisätään kohtaan:
”Jatkotoimenpide (kevät 2020)”: Ensimmäisen kappaleen toiseksi lauseeksi lisätään:
Tarkempi suunnittelu on tarkoitus tehdä syksyn 2020 ja talven 2021 aikana yhteisyössä Kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupalveluiden
sekä ELY-keskuksen kanssa.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 31.8.2020 233 §
Vaikutusten arviointi

Viiteaineisto
Päätösehdotus

-

2334/2020 Aloite
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun
selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseeni.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

5/2020

15 (29)
71 §

05.10.2020

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

14

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

2334/2020 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena
valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

5/2020

16 (29)
72 §

05.10.2020

Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus

178 §
261 §

2.9.2020
28.9.2020

§ 72

Asianro 4410/10.02.03/2019

Ylimääräinen asia / Asemakaavan muutosehdotus / Osuuskauppa PeeÄssä,
Prisma / Kuopio 297-13-3-8
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 2.9.2020 178 §
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus
Tiivistelmä:
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 13-3-8 sijaitsevan
Prisman vähittäiskaupan suuryksikön toiminnan kehittäminen mahdollistamalla pysäköintitalon rakentaminen sekä kasvattamalla alueen rakennusoikeutta. Lisäksi kaavan tavoitteena on mahdollistaa laajemman Savilahtiprojektin suunnitelmia liikenneratkaisujen osalta ja huomioida alueella
tapahtunut maanomistajuuden muutos. Ehdotuksen rakennusoikeutta on
vähäisissä määrin kasvatettu. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu.
Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa
uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se
hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.
Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Savilahdessa, Prisman vähittäiskaupan suuryksikön ympäristössä.

Käsittelyvaiheet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 17.6.2020. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 25.6.–
24.7.2020. Nähtävänäolosta on tiedotettu Viikkosavon kuulutuksen lisäksi
lähialueen maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto. Ehdotusaineistosta saatiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta.
Saatujen muistutusten ja rakennusoikeuden lisäyksen takia kaavaehdotus
viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

Lausunnot ja muistutukset
Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut
vastineet ovat esityslistan liitteenä.
Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen
Kaavaehdotukseen on tehty ehdotuksen nähtäväolon jälkeen pieniä muutoksia. Prisman rakennusoikeutta on kasvatettu 24 900 k-m²:stä 26 000
k-m²:iin. Suuryksikön tarkempi suunnittelu on edennyt kaavamuutoksen

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

5/2020

17 (29)
72 §

05.10.2020

yhteydessä ja myös yksikön tilojen tarve on tarkentunut. Muutoksella ei
ole juurikaan vaikutuksia rakennuksen ulkoiseen massoitteluun, joten havainneaineistoa ei ole ollut tarpeen päivittää. Rakennusoikeuden lisäyksellä
on vähäiset kaupunkikuvalliset vaikutukset verrattuna koko kaavamuutoksen esitykseen.
Muistutukset kohdistuivat sisällöltään pääasiassa alueen polkupyöräpysäköintiin ja -väyliin. Muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaista uutta
asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun
perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.
Vaikutusten arviointi

Kaavamuutos mahdollistaa olemassa olevan vähittäiskaupan suuryksikön
kehittämisen ja tulevaisuuden tarpeisiin varautumisen parantaen sen toimintaedellytyksiä. Hankkeella on positiiviset vaikutukset alueen kaupalliseen kannattavuuteen ja se lisää alueen vetovoimaa. Hankkeella on vaikutusta Kuopion alueen vähittäiskaupan kilpailun kehitykseen PeeÄssän
edelleen vahvistuessa. Kaavamuutos mahdollistaa ja toteuttaa Savilahden
maankäytönyleissuunnitelman mukaisia liikenne- sekä verkostohankkeita
ja kehittää näin alueen toimivuutta.
Kaavaehdotus toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa parantamalla alueen
kevyen liikenteen yhteyksiä. Lisäksi Savilahdentielle rakennetaan uusi
joukkoliikenteenvaihtopysäkki, joka mahdollistaan paremmat joukkoliikenteen yhteydet alueelle. Toimivat kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteydet kompensoivat vähittäiskaupan suuryksiköiden henkilöautokeskeistä
luonnetta.
Kaavamuutos lisää alueen elinvoimaisuutta ja palvelee kehittyvän Savilahden tarpeita. Lapsivaikutukset ovat vähäiset koskien lähinnä liikennetuvallisuutta, joka paranee kevyen liikenteen reittien kehittyessä.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle
ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 13-3-11 ja 12 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.
Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.
Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n
mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet
osoitteensa.

Liitteet

4410/2019
4410/2019
neen
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019

Asemakaavan_seurantalomake
Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksiValmisteluvaiheen havainneaineisto
Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistettava asemakaava
Melukartat
Savilahden maankäytön yleissuunnitelma 1.0
Savilahtiohje 2.0
Savilahden aurinkopotentiaaliselvitys

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

18 (29)
72 §

05.10.2020

4410/2019
4410/2019
neineen
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019

Savilahdentien katusuunnitelma
Valmisteluvaiheesta saadut lausunnot ja mielipiteet vastiSitova rakennustapaohje
Asemakaavamuutoksen havainneaineisto
Savilahden Valon kaava
Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet
Tonttijakokartta
Asemakaavan selostus

Valmistelija
Roope Ruhanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

5/2020

puh. +358 44 718 5096

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

Päätös

Merkitään, että puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja jäsen Maija Svärd poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Matti Sariola.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 28.9.2020 261 §

Liitteet

4410/2019
4410/2019
neen
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
neineen
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019

Asemakaavan_seurantalomake
Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksiValmisteluvaiheen havainneaineisto
Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistettava asemakaava
Melukartat
Savilahden maankäytön yleissuunnitelma 1.0
Savilahtiohje 2.0
Savilahden aurinkopotentiaaliselvitys
Savilahdentien katusuunnitelma
Valmisteluvaiheesta saadut lausunnot ja mielipiteet vastiSitova rakennustapaohje
Asemakaavamuutoksen havainneaineisto
Savilahden Valon kaava
Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet
Tonttijakokartta
Asemakaavan selostus

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

5/2020

19 (29)
72 §

05.10.2020

Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää ylimääräisenä asiana 5.10.2020 kokoontuvalle
kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 13-311 ja 12 koskevan sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin, että jäsenet Tapio Tolppanen, Eija Vähälä ja Minna Reijonen
sekä valtuuston I varapuheenjohtaja Markku Rossi poistuivat kokouksesta
esteellisinä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaavoitusinsinööri Roope Ruhanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4410/2019
4410/2019
neen
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
neineen
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019
4410/2019

Asemakaavan_seurantalomake
Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksiValmisteluvaiheen havainneaineisto
Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistettava asemakaava
Melukartat
Savilahden maankäytön yleissuunnitelma 1.0
Savilahtiohje 2.0
Savilahden aurinkopotentiaaliselvitys
Savilahdentien katusuunnitelma
Valmisteluvaiheesta saadut lausunnot ja mielipiteet vastiSitova rakennustapaohje
Asemakaavamuutoksen havainneaineisto
Savilahden Valon kaava
Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet
Tonttijakokartta
Asemakaavan selostus
Valtuusto äänestyslista 5.10.2020 asianumero 6

Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus esittää ylimääräisenä asiana 5.10.2020 kokoontuvalle
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen sekä tontteja 13-3-11 ja 12 koskevan sitovan tonttijaon.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

5/2020

20 (29)
72 §

05.10.2020

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen.
Merkittiin, että valtuutettu Aleksi Eskelinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että valtuutettu Miia Eskelinen-Fingerroos poistui
kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Laura Pulkka esitti valtuutettu Iiro Väisälän kannattamana, että päätösehdotus hylätään.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu hylkäysehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Laura Pulkan
tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin kahden
valtuutetun poissa ollessa 52 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 31.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

§ 73
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05.10.2020

Asianro 7734/00.01.02.00/2020

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / kouluille yhtenäiset toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden hoitoon

Valtuustoaloite 23.9.2020
Kokoomuksen valtuustoryhmä ja ensimmäinen allekirjoittaja
Marko Kilpi
Kuopio on paras paikka lapselle. Se on tärkein Kuopion kaupungin strategiaan tehty kirjaus. Samalla se on lupaus, johon liittyy erityinen velvollisuus. Se ei voi olla pelkkä tyhjä kirjaus, muutoin se veisi pohjan ja uskottavuuden strategialta ja samalla kaupungin toiminnalta.
Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii edelleenkin yhteiskunnassamme ja kouluyhteisöissä. Kuten niin monen muunkin ongelman kohdalla,
myös kiusaaminen muuttaa ilmiönä jatkuvasti muotoaan ja kehittyy. Meidän on kamppailtava lannistumattomasti kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää jälkeensä koko elämän mittaisia, syviä
vaurioita. On myös muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan
jälkensä.
Kiusaaminen kehittyy, ja silloin myös kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Kouluissa on omat ohjeensa ja toimintatapansa kiusaamistilanteiden hoitamiseen. Kuopiossa käytännöt eivät
ole yhtenäisiä, jokainen koulu saa rakentaa toimintansa kiusaamisen suhteen mieleisekseen. Se tarkoittaa sitä, että yhdessä koulussa käytännöt
toimivat, toisessa eivät. Koulut saattavat sijaita samassa kaupunginosassa, jopa näköyhteyden päässä toisistaan, mutta siitä huolimatta erot ovat
huomattavat. Tässä piilee kaiken muun lisäksi merkittävä tasavertaisuusongelma.
Kiusaamiskäytäntöjen hoitamiseen pitää olla myös selvä, vastuullinen taho, joka vastaa toiminnasta ja sen aktiivisesta kehittämisestä. Kiusaamistilanteiden hoitamiseen pitää ottaa paremmin mukaan eri yhteistyötahoja.
Kaupunkiorganisaatiossakin on toimintoja ja toimijoita, joita voidaan käyttää menestyksellä kiusaamistilanteiden hoitamiseen, mutta niitä ei hyödynnetä. Tämä johtuu edellä mainituista syistä. Sovittelutoimi on hyvä
esimerkki kaupungin omista toiminnoista, joita ei kiusaamistapausten hoidossa käytetä hyväksi.
Sovittelutoimea ei ole merkitty yhdenkään koulun suunnitelmiin ja strategioihin kiusaamistilanteiden hoitamisessa, vaikka sovittelutoimi olisi
useassakin tapauksessa paras vaihtoehto, usein jopa helpoin tapa. Tämä
on yksi esimerkki vallitsevista puutteista, joita kiusaamiseen liittyvissä
toiminnoissa löytyy, mikä johtaa siihen, ettei kiusaamisongelmaan päästä
riittävän tuloksellisesti kiinni, ja jolloin merkittäviä toimenpiteitä, resursseja ja erityisen toimivia ratkaisumahdollisuuksia jää hyödyntämättä.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Aloite on kustannusneutraali. Sen toteuttaminen ei vaadi uusien toimijoiden tai resurssien palkkausta eikä lisäystä. Suunnittelutyö voidaan tehdä
moniammatillisesti eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Käytännössä mitään uutta ei tarvitse keksiä, sillä hyviä, toimivia käyttöjä ja malleja on jo
olemassa, on vain rakennettava toimiva kokonaisuus. Käytäntöjen jalkauttaminen kouluihin voidaan toteuttaa työpaikkakoulutusten yhteydessä.
Kuopion on tehtävä tarvittavat toimenpiteet, jotta kaupungin strategiaan
kirjattu lupaus pitää – Kuopio on todellakin paras paikka lapselle. Meillä on
täydet mahdollisuudet tuo lupaus saavuttaa, jos vain teemme tarvittavat,
oikeat toimenpiteet. Meillä on mahdollisuus nousta tätä kautta valtakunnallisesti esimerkkikaupungiksi, jossa kiusaamista vastaan tehdään aktiivisesti, näkyvästi töitä. Se olisi puolestaan varsin väkevä veto- ja pitovoimatekijä.

Päätös

1

Kokoomuksen valtuustoryhmä ja me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki yhtenäistää kiusaamisen ehkäisyyn ja
kiusaamistilanteiden hoitamiseen liittyvät suunnitelmat ja käytännöt.

2

Esitämme myös, että Kuopion kaupunki nimittää vastuullisen tahon,
joka tehtävänä on aktiivisesti kehittää kiusaamiseen ja sen ehkäisemiseen liittyviä toimintatapoja, ja joka valvoo toimintaan sekä suunnitelmien ja käytäntöjen toteuttamista Kuopion kouluissa.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

5/2020

23 (29)

Muutoksenhakuohje
05.10.2020

Liite K Kuntalain mukainen valitusosoitus (KV) (69 §)
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus

Valitusaika

Päätökseen saa hakea muutosta

−

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

−

kunnan jäsen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko.
Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

−

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

−

toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai

−

päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valitusperusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelin
Faksi
Virka-aika

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava

−

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
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−

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)

−

vaatimusten perustelut

−

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä

−

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

−

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

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

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja

Pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kuopion kaupungin kirjaamosta
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelin

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
kirjaamo(at)kuopio.fi
017 18 2111

Asiakirjoja voi tilata myös Kuopion kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi
kohdasta Asiointi ja neuvonta/Asioi verkossa löytyvällä Asiakirjatilauslomakkeella.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Liite L Valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys / Kaupunginvaltuusto (70,
72 §)
Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus

Valitusaika

Kunnallisvalituksen saa tehdä

−

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

−

kunnan jäsen

−

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa

−

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia

−

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa
asioissa.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille
www.kuopio.fi/paatoksenteko.
Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

−

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

−

toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai

−

päätös on muuten lainvastainen.

Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin,
kun kyse on vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta.
Valittajan tulee esittää valitusperusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelin
Faksi
Virka-aika

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

Pöytäkirja
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Kaupunginvaltuusto
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmän muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava

−

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)

−

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)

−

vaatimusten perustelut

−

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä
esittää vaatimukselleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä

−

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

−

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

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

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja

Pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kuopion kaupungin kirjaamosta
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelin

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
kirjaamo(at)kuopio.fi
017 18 2111

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Asiakirjoja voi tilata myös Kuopion kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi
kohdasta Asiointi ja neuvonta/Asioi verkossa löytyvällä Asiakirjatilauslomakkeella.
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Asianro 164/00.01.02.00/2020

Istekki Oy:n ajankohtaiskatsaus

Istekki Oy:n toimitusjohtaja Lasse Koskivuori käy läpi yhtiön strategiatyötä
ja ajankohtaisia asioita.
Vaikutusten arviointi

Valmistelija
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Omistajaohjausjaosto merkitsee Istekki Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedokseen ja tarvittaessa ohjeistaa yhtiön johtoa.

Kokouskutsu
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Asianro 1564/00.00.01.02/2018

Päihdepalvelusäätiö sr hallituksen jäsenten valinta ajalle 1.1.2021 31.12.2022

Päihdepalvelusäätiö on toimittanut Kuopion kaupungille 16.9.2020 päivätyn kirjeen, jossa ilmoitetaan säätiön hallituksen toimikauden päättyvän
31.12.2020. Uusi hallitus toimikaudeksi 1.1.2021 – 31.12.2022 valitaan
kuntien ja järjestöjen tekemien esitysten pohjalta hallintoneuvoston kokouksessa 26.11.2020.
Päihdepalvelusäätiön hallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1)
jäsen sekä hänen henkilökohtainen varajäsen on oikeus nimetä Kuopion
kaupungin toimesta.
Esitykset Kuopion kaupungin edustajista tulee toimittaa 5.11.2020 mennessä Päihdepalvelusäätiön toimitusjohtajalle.
Kaudella 2019 – 2020 Kuopion kaupungin edustajana säätiön hallituksessa
on ollut Juha Parkkisenniemi ja hänen varajäsenenään Säde Rytkönen.
Juha Parkkisenniemi on ilmoittanut olevansa käytettävissä hallitukseen
myös kaudelle 2021 – 2022. Varajäseneksi on ilmoittanut olevansa käytettävissä Janne Hentunen.
Vaikutusten arviointi

Valmistelija
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Päihdepalvelusäätiö sr hallituksen
jäseneksi ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022 Juha Parkkisenniemen ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Janne Hentusen.

