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Aika

09.03.2020 kello 16:00 - 19:20

Paikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä

Torikka Kirsi
Stenberg Eija
Puputti Seija
Backman Anja
Kosonen Lauri
Kristiansson Olli-Pekka
Kukkonen Juha
Metsälä Sanna
Suomalainen Tuukka
Tynkkynen Jonne
Laine Janne
Hytönen Seija
Rasimus Aki

Poissa

Mikkonen Anna-Kristiina
Härkönen Reima
Koskela Jouni
Sairanen Lea
Mustonen Merja
Valkonen Esa
Valjakka Markku
Rantasuo Outi
Behm Päivi
Kaasinen Sari
Paaskoski Jyrki

puheenjohtaja
I varapj.
II varapj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
E. Piirosen varajäsen
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
hallintojohtaja-kaupung
inlakimies
kvn puheenjohtaja
kvn I vpj
kvn III vpj
Kok. valt.ryhmän pj.
klo 16.00 - 18.25
Vihr. valt.ryhmän pj.
klo 16.00 - 19.20
Vas. valt.ryhmän pj.
klo 16.00 - 19.20
SDP valt.ryhmän vpj
klo 16.00 - 19.20
kulttuurijohtaja
klo 16.05 - 17.20
kaavoituspäällikkö
klo 18.30 - 19.15
klo 16.05 - 17.20
klo 16.05 - 17.20

Piironen Eero
Silvennoinen Ari
Turunen Pekka

jäsen
jäsen
kvn II vpj

Käsitellyt asiat:

§§ 70 - 76

Allekirjoitukset:
Kirsi Torikka
puheenjohtaja
Eija Stenberg
puheenjohtaja § 75

Pöytäkirjantarkastajat:

Seija Hytönen
pöytäkirjanpitäjä
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi,
Savonlinnassa 9.3.2020
Eija Stenberg
§ 70-74

Tuukka Suomalainen
§ 70-74

Anja Backman
§ 75

Sanna Metsälä
§ 75

Tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Savonlinnan
kaupungin kotisivuilla: www.savonlinna.fi/paatoksenteko
10.3.2020 alkaen.
Seija Hytönen
pöytäkirjanpitäjä
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Kaupunginhallitus

§ 70

09.03.2020

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 70
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 71

09.03.2020

Pöytäkirjantarkastajat
KH § 71

Tarkastusvuorossa jäsenet Stenberg Eija ja Suomalainen Tuukka,
varalla Backman Anja ja Kosonen Lauri.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Stenberg Eija ja Suomalainen
Tuukka, varalle Backman Anja ja Kosonen Lauri.
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Kaupunginhallitus

§ 72

09.03.2020

Pöytäkirjantarkastus
KH § 72
Selostus:

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua heti kokouksen jälkeen ja
pidetään yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin
internet-sivuilla 10.3.2020 alkaen ja keskushallinnon kirjaamossa
10.3.2020 klo 9.00-15.00.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua heti kokouksen jälkeen ja
pidetään yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin
internet-sivuilla 10.3.2020 alkaen ja keskushallinnon kirjaamossa
10.3.2020 klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 73

09.03.2020

Asioiden käsittelyjärjestys
KH § 73
Selostus:

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 5 luku 17 §:n (kokouksen
pitäminen) mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa
käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.

Päätös:

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus

§8
§ 74

23.01.2020
09.03.2020

Savonlinnan kulttuuristrategia ja Itä-Suomen yhteistyöstrategia
523/44.449/2019
SL § 8
Selostus:

Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Mukana Saimaa-ilmiö
-hankkeessa ovat maakuntien keskuskaupungit Kuopio, Mikkeli,
Joensuu ja Lappeenranta. Saimaa-ilmiötä ja yhteistyöverkostoa on
työstetty kesästä 2018 alkaen. Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoima valmisteluhanke käynnistyi keväällä 2019.
Hakuaika Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 päättyy
5.5.2020. Euroopan komissio on laatinut tarkat ohjeet hakukirjan
tekemiseen. Hakemukseen tulee sisällyttää ehdokaskaupungin
kulttuuristrategia, joka kattaa kulttuuripääkaupunkivuoden ja sen yli
ulottuvat vaikutukset.
Ilmiömäinen kulttuurikaupunki - Savonlinnan kulttuuristrategia ja
Itä-Suomen kulttuurin yhteistyöstrategia on laadittu osana kulttuuripääkaupunkihanketta. Strategiatyö tilattiin Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä. Kulttuuristrategiaa työstettiin marras-joulukuussa neljässä työpajassa, joihin osallistui suuri joukko kulttuurin
ja taiteen tekijöitä, yhteisöjä ja yrityksiä, matkailu- ja koulutusalan
toimijoita sekä alueellisia toimijoita. Kulttuuristrategian ohjausryhmässä olivat Savonlinnan kaupungin edustajina kulttuurijohtaja Outi
Rantasuo ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Merja Mustonen.
Ilmiömäinen kulttuurikaupunki - Savonlinnan kulttuuristrategia ja
Itä-Suomen kulttuurin yhteistyöstrategia -luonnos on esityslistaliitteenä A.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Savonlinnan kaupungille
laaditaan kuluvan valtuustokauden aikana kulttuurisuunnitelma.
(Valmistelu: kulttuurijohtaja Outi Rantasuo, p. 044 417 4400)

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuristrategialuonnoksen ja esittää
sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Lisäksi lautakunta esittää, että kulttuurisuunnitelman
sijaan käytetään nimeä kulttuuristrategia.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Käsittely:

Kulttuuristrategialuonnokseen tehdään tekniset korjaukset.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

kaupunginhallitus

KH § 74
Selostus:

Sivistyslautakunnan 23.1.2020 § 8 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.
Ilmiömäinen kulttuurikaupunki - Savonlinnan kulttuuristrategia ja
Itä-Suomen kulttuurin yhteistyöstrategia -luonnos on
esityslistaliitteenä A.
(Valmistelu: kulttuurijohtaja Outi Rantasuo, p. 044 417 4400)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus käy asiasta keskustelun ja tekee esityksen
kaupunginvaltuustolle.
Käsittely:

Kaupunginjohtaja esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy
kulttuuristrategialuonnoksen ja esittää sen hyväksyttäväksi
kaupunginvaltuustolle. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että
kulttuurisuunnitelman sijaan käytetään nimeä kulttuuristrategia.
Kaupunginhallituksen jäsen Juha Kukkonen teki esittelijän
esityksestä poikkeavan esityksen: "Esitän, että asia palautetaan
uudelleenvalmisteluun.
Perustelut:
Savonlinnan kulttuuristrategiassa (luonnoksessa) on kaksi oikeaan
osunutta kappaletta, joskaan kummankaan kappaleen ajatus ei ole
uusi. 1. Monimuotoinen ja vivahteikas kaupunkikulttuuri jää
Savonlinnassa Olavinlinnan ja Oopperajuhlien varjoon, eikä
itäsuomalaisen kulttuurin moninaista ja ainutlaatuista rikkautta
huomata nostaa esille. 2. Kulttuurin toteuttajan sijaan kaupunki on
kulttuurin tuottamisen mahdollistaja.
Suora lainaus strategialuonnoksesta:
Monimuotoinen ja vivahteikas kaupunkikulttuuri jää Savonlinnassa
Olavinlinnan ja Oopperajuhlien varjoon, eikä itäsuomalaisen
kulttuurin moninaista ja ainutlaatuista rikkautta huomata nostaa
esille, vaikka syytä olisi. Kulttuuri kaipaa uutta vaihdetta. Tämä
strategiatyö viitoittaa itäsuomalaiselle kulttuurille yhteistä
kunnianhimoista suuntaa.
Suora lainaus strategialuonnoksesta:
Ilmiömäinen kulttuuri vaatii kaupungilta rohkeutta ja kykyä sopeutua
uuteen rooliin. Toteuttajan sijaan kaupungilla on mahdollistajan ja
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koordinoijan rooli. Varsinaisia toimijoita ovat kulttuurin ja taiteen
ammattilaiset, asukkaat, yritykset, järjestöt ja muut aktiivit. Kaupunki
on alusta, joka tarjoaa varsinaisille tekijöille rakennusaineita ja
työkaluja toteuttamista varten, saattaa toimijoita yhteen ja
kannustaa rohkeasti eteenpäin yhdistämään taiteellista, kaupallista
ja asukastoimintaa. Kaupungin tärkeä rooli on myös toimia
viestinviejänä ja edunvalvojana ulospäin.Kun strategialuonnoksessa
todetaan tosiasia, että kulttuurin toteuttajan sijaan kaupunki on
kulttuurin tuottamisen mahdollistaja, strategiatekstin pitäisi keskittyä
nimenomaan kultturitoiminnan mahdollistamisen näkökulmaan,
kulttuurin infrastruktuuriin, tiloihin, välineisiin ja muihin
fasiliteetteihin. Kulttuurin tuottajien yhteistoimintaan kaupungin ei
pitäisi puuttua, sillä kyllä kulttuuritoimijat löytävät tarvittaessa
toisensa. Kun luonnoksessa todetaan, että monimuotoinen ja
vivahteikas kaupunkikulttuuri jää Savonlinnassa Olavinlinnan ja
Oopperajuhlien varjoon, miksi tämän tosiasian tuojia ei ole tätä
ennen kuultu? Miksi tämän tosiasian esille tuomiseen on tarvittu
aluekehittämisen konsulttitoimistoa? Toisaalta voi ihmetellä sitä,
että strategialuonnoksessa Olavinlinnan ja siellä oopperajuhlien
täysin hallitsevaan asemaan ei kiinnitetä asianmukaista huomiota?
Koska Olavinlinnaa ei ole katettu, Olavinlinnan kattamattomien
ulkotilojen tilaisuuksien käyttöaika on käytännössä rajattu lähes
pelkästään oopperajuhlille.
Mistä kulttuuri syntyy? Kulttuuri syntyy ennen kaikkea spontaanisti
vapaasta kansalaistoiminnasta, ihmisten ja kulttuuria luovien
omasta ideasta ja omilla resursseilla. Kulttuurin syntyminen ja
kultturikaupunki ei vättämättä edellytä julkisen rahan panostusta.
Kun kaupunki suunnittelee sijoittavansa kuuden vuoden aikana noin
miljoona euroa (tosin hankkeen muuta kaupungit vaativat
Savonlinnalta kahden miljoonan euron panostusta) elinkeinotoimen
rahaa kulttuurikaupunkihankkeeseen, ja kun kokonaisuudessaan
muiden kaupunkien ja maakuntien sekä valtion ja yritysten panos
on yhteensä noin 22 miljoonaa euroa (mahdollisesti vieläkin
enemmän), vaatiiko kulttuuritoiminnan mahdollistajan rooli niin
suurta panosta? Mielestäni ei vaadi.
Savonlinnan kaupungin kulttuuristrategia laaditaan sen vuoksi, että
kaupunki aikoo hakea Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa
vuodeksi 2026. Kun tässä hankkeessa pääosa tapahtumista tai
kaikki tapahtumat sijoittuvat vuoden 2026 ajalle, yhden vuoden
hengästyttävä määrä "kulttuuria" ei strategialuonnoksen tai
hankkeen hakemuksen mukaan millään tavalla varmista, että
merkittävä osa uudesta kulttuurista tai uudella tavalla tuotetusta
kulttuurista saisi pysyvyyttä Savonlinnassa. Siksi strategiassa pitäisi
keskittyä niihin rakenteisiin, jotka mahdollistavat sellaisen kulttuurin
tuotannon, joka luo oikeita uusia työpaikkoja ja elinvoiman
säilymistä tai jopa kasvua.
Kulttuuristrategian heikko kohta on se, että strategioille ominaisesti
yleisluontoista tekstiä on paljon, mutta strategian konkreettisen
Pöytäkirjantarkastajat:
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täytäntöönpanon mahdollisuuksia yleisluontoisuus hankaloittaa.
Mahdollistaminen merkitsee ennen kaikkea sitä, että kaupunki
huolehtisi siitä, että kulttuurin infrastruktuuri, tilat, välineet ja muut
fasiliteetit ovat kunnossa. Mutta se ei vaadi 22 miljoonan euron
panostusta. Jotta pysyvien kulttuurivaikutusten voitaisiin edes
olettaa syntyvän, kaupungissa olisi oltava suuri, ympärivuotisesti
käytettävä konserttitila (katettu Olavinlinna ja Savonlinnasali) sekä
riittävästi majoitustilaa keskusta-alueen lähettyvillä, mieluiten aivan
vieressä. Kun parhaillaan kaupungissa laaditaan kansallisen
kaupunkipuiston hakemusta, sen aluerajaukset kattavat koko
Kyrönniemen alueen, ja se estää mahdollisuuden kaavoittaa
Kyrönniemeen kylpylä- ja viihdekeskuksen uusine majoitustiloineen.
Strategialuonnoksesta puuttuu kokonaan kaupunkikeskustan uuden
majoituskapasiteetin näkökulma.
Konserttisaliksi suunniteltu ja rakennettu 800 katsojan
Savonlinnasali on myös tuoreehkolla sivistyslautakunnan
päätöksellä annettu keskimäärin noin 100 katsojaa/esitys
houkuttelevan teatterin käyttöön "parhaaksi katsomallaan tavalla".
Näin tuoreella päätöksellä on tehty suuri strateginen virhe
kulttuuritarjonnan laajentamiseksi Savonlinnassa, kun kaupungin
ainoan konserttitalon toimintaa johdetaan teatteritoiminnan ehdoilla.
Kun Savonlinnasalin parhaat esitysajat (prime time) on varattu
teatteriesityksille, suuria yleisömääriä vetäviä konsertteja on vaikea
ellei jopa mahdotonta enää saada Savonlinnaan. Eikä
strategiateksti tuo tähän huonoon päätökseen mitään uutta, ellei
sitten teatteri keksi yhä uudelleen vaatia omaa teatteritaloa
Savonlinnaan. Omia varoja teatteri ei ole teatteritalohankkeeseen
varannut euroakaan. Mutta oletettavaa on, että strategiatekstin
yleisyys saattaa johtaa siihen, että kaupunkikonserniin kuulumaton
teatteriyhdistys keksii vaatia veronmaksajien rahaa teatteritalon
rakentamiseen. Savonlinnan seudun aluetalouden kantokyky ei
tulevaisuudessakaan riitä tällaisen investoinnin rahoittamiseen.
Kulttuuristrategialuonnoksen heikko puoli onkin se, että vaikka
tekstin alkuosassa korostetaan kulttuurin monimuotoisuuden ja
uusien tapojen merkitystä, tosiasiassa strategialuonnos ei millään
tavalla kannusta sen toteutumiseen. Tällä hetkellä suuri osa
sivistystoimen ja elinkeinotoimen vuosittaisesta
kulttuurirahoituksesta (lähes miljoona euroa) valuu kahteen
kohteeseen, Savonlinnan teatteriin ja oopperajuhlien avustukseen.
Jos näihin avustuksiin ei kosketa, ilman huomattavaa
lisäpanostusta uutta tapaa kulttuuritoimessa ei voida toteuttaa.
Strategialuonnos alkaa seuraavasti: Savonlinna ja Itä-Suomi
kaipaavat uusia ja rohkeita avauksia vastatakseen yhteiskunnan
muutoksiin. Itä-Suomi tarvitsee kulttuuria ja sen uusia tapoja toimia
ollakseen se, joka haluaa olla. Millä tavalla kulttuuristrategia on
tiekartta tähän muutokseen, jos tosiasiassa nykyisiin rakenteisiin ei
kosketa? Mahdollistajan olisi nimenomaan tarkasteltava rakenteita,
infrastruktuuria.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Kulttuuristrategian prosessissa on omituinen piirre sekin (sen lisäksi
että valmistelu on ollut pienen piirin käsissä), että moni poliitikko on
selvästi lausunut, että strategiateksti ei ole kelvollista, mutta
samaan hengenvetoon he ovat "vaatineet", että teksti pitäisi silti
hyväksyä kiireen vuoksi sellaisenaan?
Ohessa on kuvattu strategiaprosessi ja työpajat, joihin on
osallistunut pääasiassa kulttuurin piirissä toimivat taiteilijat.
Kaupunkilaisten työpajan osallistujat kiinnostavat, sillä luulisi, että
sellaiseen työpajaan olisi tehty avoin kutsu. Mutta kutsua en ole
nähnyt.
Strategiaprosessi
1. Taiteilijoiden ja kulttuurin tekijöiden työpaja 1.11.2019
2. Kaupunkilaisten työpaja 21.11.2019
3. Elinvoiman työpaja 22.11.2019
4. Alueellisten toimijoiden työpaja 3.12.2019"
Puheenjohtaja totesi, että Juha Kukkosen esitys raukesi
kannattamattomana.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 26
§ 45
§ 75

11.02.2020
03.03.2020
09.03.2020

Kaavoituskatsaus 2020
17/51.510/2020
TL § 26
Selostus:

Teknisen toimialan kaavoituspalveluissa on valmisteltu
kaavoituskatsaus vuodelle 2020.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kunnan tulee
vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan
liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista
kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä
(kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja
muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen
yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen
varattujen tonttien riittävyydestä.

Kaavoituskatsaus:

Kaavoituskatsaus 2020 on esityslistaliitteenä A.

Osallistuminen:

Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan yleisesti katsauksen
hyväksymisen jälkeen.

Muut hankkeet:

Kaavojen lisäksi kaavoituspalveluissa valmistellaan MRL:n
mukaiset maisematyöluvat, poikkeamispäätökset ja
suunnittelutarveratkaisut. Näiden määrä edellisen vuoden 2019
osalta on esitetty kaavoituskatsauksessa. Lisäksi
kaavoituspalveluissa mm. tehdään yleisiä lausuntoja, valmistellaan
lausunnot vähäisiin poikkeamiin sekä osallistutaan erilaisiin ohjausja asiantuntijaryhmiin sekä ohjataan ja hallinnoidaan yksityisten
maanomistajien laatimat kaavat.
Kaavoituskatsauksessa esitettyjen kaavojen lisäksi todennäköisesti
käynnistyy vuonna 2020 yksityisten maanomistajien toimesta uusia
kaavahankkeita, jotka edellyttävät kaavoitus- ja
maankäyttösopimuksia kaupungin kanssa.
Kaavahankkeiden lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2018
tavoitteeksi vuodelle 2019 ”valmistellaan hakemus kansalliseksi
kaupunkipuistoksi” sekä 9.12.2019 vuoden 2020 tavoitteiksi
hyväksyttiin mm. ”valmistellaan hakemus kansalliseksi
kaupunkipuistoksi, kansallista kaupunkipuistoa edistetään,
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kansallisesta kaupunkipuistosta jätetään hakemus
ympäristöministeriöön”. Tavoitteissa vuodelle 2020 on myös
”Saimaa – Laatokka saaminen Unescon maailmanperintökohteiden
aielistalle, esiselvityshankkeen käynnistäminen”. Kansallisen
kaupunkipuiston hakemuksen luonnos on ollut nähtävänä, ja
hakemus jätetään tarkistusten jälkeen vuoden 2020 aikana
ympäristöministeriöön.
Karttapalvelun uudistaminen eli mm. kaupungin ajantasakaavojen
saaminen kaupungin kotisivuille on tarkoitus käynnistää vuoden
2020 aikana. Kaupungin liitoskunnissa ei ole ollut kaavarekisteriä
vietynä sähköisiin järjestelmiin ja osa kaavoista on tehty käsin
piirtämällä. Työhön on hankittu uusi karttasovellus alkuvuodesta
2020 ja hankitaan uusi skanneri vuoden 2020 aikana. Aineiston
siirtäminen sovellukseen vaatii runsaasti manuaalista työtä sekä
skannattujen kaavojen laadun parantamista. Kaupungin
ajantasakaavojen ylläpito on siirretty maankäyttöpalveluissa
kaavoituspalveluilta paikkatietopalvelujen vastuulle.
Tarkoitus on käynnistää Savonlinnan keskustaajaman
asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi. Vuoden 1926
asemakaavojen tarkistukset on otettu työn alle, mutta myös muiden
ajankohtien kaavojen ajantasaisuutta voisi olla syytä ottaa
tarkasteluun mm. seuraavien asioiden osalta; kulttuuriympäristö,
luonto, rakentamattomat alueet, asemakaavojen yleiskaavan
mukaisuus, liian sitovat kaavarajat tai sitovat kaavamerkinnät, liian
suuret rakennusoikeudet (maksut), keskustan kehittämisalueet
sekä kaavojen kumoamistarve. Työ tehdään muiden töiden ohessa.
Käytettävissä olevat resurssit:
Kaavoituspalveluiden henkilökunta on koulutettua kyseisiin
tehtäviin. MRL 3 §:n mukaan "Kaavan laatijalla tulee olla
suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän
vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus". Yli 6000 asukkaan
kunnissa tulee MRL 20 § mukaan olla kaavoittaja, jolla on kunnan
kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Kaavoittajan
tehtävä on hallintosäännön mukaan kaavoituspäälliköllä.
Kaavoituspalveluiden käytettävissä olevat henkilötyövuodet ovat
laskeneet vuoden 2018 tilanteesta 3:lla henkilötyövuodella
yhteensä 5 htv:hen. Vähennys on ollut pääosin yleiskaavoituksen
resursseista. Vanhaa henkilökuntaa on 3 htv:tä ja uutta
henkilökuntaa 2 htv:tä, joten työssä suunnataan toimenpiteitä
vuonna 2020 myös uuden henkilökunnan koulutukseen.
Ulkopuolisten palveluiden ostoon oli käytössä 94 000 euroa
vuonna 2018. Käytettävissä on vuonna 2020 yhteensä 55 000
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euroa eli 40 % aiempaa vähemmän. Palvelujen ostot kohdistuvat
asiantuntijaselvityksiin, kuten kulttuuriympäristö, pilaantuneet maat,
melu, liikenne. Luontokartoitukset on tarkoitus tehdä pääosin
omana työnä, johon on löytyy uusi asiantuntijaresurssi
kaavoituspalveluissa, ja säästää sitä kautta palvelujen ostoissa.
Yritysvaikutusten arviointi:
Kaavoituskatsaus sisältää kaavoja, jotka vaikuttavat yritysten
toimintaedellytyksiin tai uusien yritysten sijoittumiseen
paikkakunnalle.
valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle
kaavoituskatsauksen, esityslistaliite A, hyväksymistä
kaavoituspalveluiden vuoden 2020 työohjelmaksi.
Käsittely:

Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Lautakunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle. Kaupungin
kotisivuille toimitetaan kaavaselostus liitteeksi.

Toimenpiteet:
Tiedoksi:

Kaupunginhallitus
Kaavoituspalvelut

TL § 45
Selostus:

Pöydältä.
valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle
kaavoituskatsauksen, esityslistaliite A, hyväksymistä
kaavoituspalveluiden vuoden 2020 työohjelmaksi.
Käsittely:

Pöytäkirjantarkastajat:

Tuukka Suomalainen, Timo Räisänen, Riitta Finér-Huttunen, Aune
Kupiainen ja Ritva Suomalainen poistuivat esteellisenä
kokoushuoneesta, eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn eikä
päätöksentekoon, HallL 28 § 1 mom.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:
Toimenpiteet:

Kaavoituspalvelut
Kaupunginhallitus

KH § 75
Selostus:

Teknisen lautakunnan 11.2.2020 § 26 ja 3.3.2020 § 45 selostus- ja
päätösosien mukaisesti.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kunnan tulee
vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan
liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista
kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä
(kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja
muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen
yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen
varattujen tonttien riittävyydestä.
Pöytäkirjaliite A: Kaavoituskatsaus
Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selostaa asiaa
kaupunginhallitukselle.

valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan
kaavoituskatsauksen kaavoituspalveluiden vuoden 2020
työohjelmaksi.
Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Tuukka Suomalainen, Kirsi
Torikka ja Lauri Kosonen (HallL 28 § 1 m. 5 k). Puheenjohtajan
tämän asian kohdalla toimi Eija Stenberg.
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian käsittelyn osalta valittiin
Sanna Metsälä.
Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Esittelijä poisti asian esityslistalta.
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Kaupunginhallitus

§ 76

09.03.2020

Kaupunginhallituksen kokous 16.3.2020
KH § 76
Selostus:

Kaupunginhallitus päätti kokouksen § 75 jälkeen ja siirsi jäljellä
olevat esityslistan asiat käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti, että se kokoontuu käsittelemään jäljelle
jäänet esityslistan asiat ma 16.3.2020 klo 18.00.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.3.2020
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kuntalain 136 §, 410/2015, mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa
§: 70-75
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kuntalain 89 § (365/1995) 1 momentin, (kuntalaki 134 §, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017),
mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Päätökseen tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä seuraavien päätösten osalta kirjallisen oikaisuvaatimuksen §:76
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa Savonlinnan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan
Savonlinnan kaupunginkanslian kirjaamoon osoitteella:
Savonlinnan kaupunginhallitus
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Kirjaamon puhelinnumero on 044 417 4045
Faksinumero on (015) 272 425
Sähköpostiosoite: kirjaamo@savonlinna.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
KUNNALLISVALITUS
Kuntalain 135 §, 410/2015 mukaan seuraavaan kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen
johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella:
Kuntalain 135 § ja MRL § 191 3. mom. mukaan vaikutukseltaan vähäisen kaavamuutoksen
Pöytäkirjantarkastajat:
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hyväksymistä koskevan päätökseen valitusoikeus on niillä, joiden oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa: (ei päätöksiä)
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Faksi:
Puhelin:
Sähköposti:

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64, 70110 KUOPIO
029 56 42501
029 56 42500 (vaihde)
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona
tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan
päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta (jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
- muutosvaatimuksen perusteet
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
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Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 /1455). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
NÄHTÄVÄNÄ PITO
Pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville julkiseen tietoverkkoon
www.savonlinna.fi/paatoksenteko 10.3.2020 ja pidetty yleisesti nähtävänä
hallinto-osastolla/kirjaamo 10.3.2020 klo 9.00 - 15.00.
Seija Hytönen
hallintopäällikkö
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