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Osallistujat
Läsnä

Antikainen Sanna

jäsen

Hiltunen Ilkka

jäsen

Honkavaara Matti

jäsen

Huttunen Hanna

puheenjohtaja

Juvonen Ville

jäsen

Jääskeläinen Pentti

jäsen

Kanniainen Eveliina

jäsen

Kinnunen Jyrki-Pekko

jäsen

Lasarov Harri

jäsen

Mansikkamäki Voitto

jäsen

Matikka Helena

jäsen

Mattila Alli

2. varapuheenjohtaja

Mertanen Ilkka

jäsen

Nissinen Jonna

jäsen

Nygren Merja

1. varapuheenjohtaja

Palander Pirkko

jäsen

Räsänen Henri

jäsen

Turpeinen Jari

jäsen

Veijalainen Mikko

jäsen

Tanskanen Markku

varajäsen

Försti Kari

varajäsen

Piironen Marjo

varajäsen

Pouhula Lasse

varajäsen

Hyvönen Pekka

kaupunginjohtaja

Lintumäki Päivi

hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Karvonen Jarkko

kaupunkirakennejohtaja

Lätti Jukka-Pekka

kehitysjohtaja

Orenius Jukka

hyvinvointijohtaja

Hieta Juuso

toimitusjohtaja

Moilanen Ulla-Riitta

toimitusjohtaja

Elsinen Henri

viestintäsuunnittelija, striimausvastaava
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Alanen Marja-Liisa
Kinnunen Timo
Mononen Erkki
Partanen Anna
Pekkanen Niina
Poutiainen Eija
Ratilainen Simo
Voutilainen Timo
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Paikka

Valtuustosali, Hovilankatu 2

Allekirjoitukset

Hanna Huttunen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 102 - 108

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 27.12.2021

Alli Mattila
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
28.12.2021 alkaen.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

§ 102

22.12.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 22.12.2021 § 102
Kuntalain (410/2015) 94 §:n ja hallintosäännön 77 §:n mukaan kokouskutsu
valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen
kaupunginvaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta
tiedotettava kaupungin verkkosivuilla. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja
oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Salassa pidettäviä tietoja voidaan
lähettää vain suojatulla tietoliikenneyhteydellä.
Kutsu tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen ja esityslista liitteineen on
14.12.2021 julkaistu yleisessä tietoverkossa ja luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa sekä lähetetty tieto esityslistan julkaisusta tekstiviestillä
valtuutetuille. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yleisessä tietoverkossa
Outokummun kaupungin verkkosivuilla, www.outokummunkaupunki.fi,
14.12.2021 sekä paikallislehti Outokummun Seudussa 16.12.2021.
Kuntalain (410/2015) 140 §:n ja hallintosäännön 99 §:n mukaan valtuuston
pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä Outokummun kaupungin verkkosivuilla,
www.outokummunkaupunki.fi, 28.12.2021 alkaen.
Puheenjohtaja toteaa kaupunginvaltuuston kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös

Puheenjohtaja totesi.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

§ 103

22.12.2021

Pöytäkirjantarkastajat
Kvalt 22.12.2021 § 103
Hallintosäännön 98 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jokaisessa
kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan
siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaupunginvaltuutetut Alli
Mattila ja Ilkka Mertanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alli Mattila ja Ilkka Mertanen.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 164
§ 241
§ 104

23.08.2021
07.12.2021
22.12.2021

Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan jäsenten vaali
262/00.00.01.02/2021
Khall 23.08.2021 § 164
Selostus

Hallintosäännön 14 §:n mukaan osallisuus- ja yhteisötoimikunnassa on
seitsemän (7) jäsentä; yksi (1) kaupunginhallituksen varsinainen jäsen, yksi (1)
hyvinvointilautakunnan varsinainen jäsen, yksi (1) kaupunkirakennelautakunnan
varsinainen jäsen, yksi (1) seniorineuvoston, yksi (1) nuorisovaltuuston ja yksi (1)
vammaisneuvoston edustajat sekä yksi (1) kolmannen sektorin
järjestötoimijoiden edustaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginhallitus valitsee toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Vaalikelpoisuudesta johtokuntaan ja toimikuntaan säädetään kuntalain 74 §,
kohdassa 3: Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö,
joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole.
Johtokuntaan ja toimikuntaan valittavalta edellytetään vain 18 vuoden ikää
valintahetkellä ja että häntä ei ole holhoustoimilain nojalla julistettu
vajaavaltaiseksi. Palvelussuhteesta tai muusta asemasta johtuvia rajoituksia ei
ole.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu
seuraavasti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tasa-arvolain mukaan 7 -jäsenisen kunnallisen toimielimen jäsenistä ja
varajäsenistä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 3. Tasa-arvovaatimus
koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.

Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia.

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 164
§ 241
§ 104

23.08.2021
07.12.2021
22.12.2021

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää pyytää
- hyvinvointilautakuntaa
- kaupunkirakennelautakuntaa
- seniorineuvostoa
- nuorisovaltuustoa
- vammaisneuvostoa sekä
- kolmannen sektorin järjestötoimijoita
tekemään ehdotuksen osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan valittavasta jäsenestä
ja varajäsenestä.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 07.12.2021 § 241
Selostus

Hyvinvointilautakunta, kaupunkirakennelautakunta, seniorineuvosto,
nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä kolmannen sektorin järjestötoimijat
ovat tehneet ehdotuksensa osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan valittavista
jäsenistä ja varajäsenistä seuraavasti:
Hyvinvointilautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Seniorineuvosto
Vammaisneuvosto
Nuorisovaltuusto
Kolmannen sektorin
järjestötoimijat

Jäsen
Kinnunen Timo
Vallius Kaisa

Varajäsen
Huttunen Miika
Lehvästö Aino

Pouhula Lasse
Plick Satu
Iida Turpeinen
Hiltunen Liisa

Vikström Pekka
Malinen Hilkka
Aslan Meryem

Todetaan, että nuorisovaltuusto ei ole pystynyt esittämään osallisuus- ja
yhteisötoimikuntaan varajäsentä.
Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja
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Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 164
§ 241
§ 104

23.08.2021
07.12.2021
22.12.2021

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. tekee ehdotuksen osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan valittavasta
kaupunginhallituksen jäsenestä ja varajäsenestä sekä
päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
2. toteaa, että osallisuus- ja yhteisötoimikunnan kokoonpanoa täydennetään
myöhemmin nuorisovaltuuston varajäsenen osalta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa edustajakseen osallisuus- ja
yhteisötoimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi Pentti Jääskeläinen ja varajäseneksi
Ilkka Mertanen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto
1. valitsee osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
2. toteaa, että osallisuus- ja yhteisötoimikunnan kokoonpanoa täydennetään
myöhemmin nuorisovaltuuston varajäsenen osalta.
______________________
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§ 164
§ 241
§ 104

23.08.2021
07.12.2021
22.12.2021

Kvalt 22.12.2021 § 104
Päätös

1. Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan
jäseniksi seuraavat:
Kaupunginhallitus
Hyvinvointilautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Seniorineuvosto
Vammaisneuvosto
Nuorisovaltuusto
Kolmannen sektorin
järjestötoimijat

Jäsen
Jääskeläinen Pentti
Kinnunen Timo
Vallius Kaisa
Pouhula Lasse
Plick Satu
Iida Turpeinen
Hiltunen Liisa

Varajäsen
Mertanen Ilkka
Huttunen Miika
Lehvästö Aino
Vikström Pekka
Malinen Hilkka
Aslan Meryem

2. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 243
§ 105

07.12.2021
22.12.2021

Eronpyynnöt tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä varajäsenyydestä
sekä uusien jäsenten valinta
183/00.00.01.01/2021
Khall 07.12.2021 § 243
Selostus

Harri Lasarov on toimittanut kaupunginkansliaan 12.11.2021 eronpyynnön
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä. Eronpyynnön
syy on estellisyys toimia ko. luottamustoimessa, Harri Lasarov on Outokummun
kaupungin palveluksessa.
Niina Pekkanen on pyytänyt 30.11.2021 kaupunginkansliaan saapunella
sähköpostilla eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä (Harri Lasarovin
varajäsen).
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä
syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja
talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Outokummun kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan
tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginvaltuuston 16.8.2021 § 56 valitsemat tarkastuslautakunnan jäsenet
ovat Harri Lasarov, Sirkka-Liisa Kolehmainen, Marja-Liisa Alanen, Erkki Räsänen
ja Jari Turpeinen.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n
2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seuraavasti:
"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 243
§ 105

07.12.2021
22.12.2021

ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."
Tasa-arvolain 4a §:n mukaan 5 -jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 2. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi,
jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi.
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tarkastuslautakunnan tehtävät jatkuvat
siihen saakka, kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on
käsitelty valtuustossa. Vanhan tarkastuslautakunnan toimikauden jatkumisesta
huolimatta uusi tarkastuslautakunta valitaan muiden lautakuntien tavoin
valtuuston elokuun kokouksessa. Uudelle tarkastuslautakunnalle kuuluvat
vaalivuoteen kohdistuvat asiat.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia.

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. myöntää Harri Lasaroville eron tarkastuslautakunnan jäsenen ja
puheenjohtajan tehtävästä ja
2. myöntää Niina Pekkaselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
3. valitsee Harri Lasarovin tilalle tarkastuslautakuntaan jäsenen toimikauden
jäljellä olevaksi ajaksi sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen,
4. valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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§ 243
§ 105

07.12.2021
22.12.2021

Kvalt 22.12.2021 § 105
Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Huttunen esitti valtuutettu Ilkka
Hiltusen kannattamana, että asia jätetään pöydälle.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 22
§ 38
§ 73
§ 246
§ 106

20.04.2021
15.06.2021
01.12.2021
07.12.2021
22.12.2021

Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutos
155/10.02.03/2021
Kauprltk 20.04.2021 § 22
Selostus

Ranta-asemakaavan muutos koskee Pitkäniemen ranta-asemakaavan korttelia 5
(osa) ja Viuruniemen rantakaavan metsätalousaluetta.
Ranta-asemakaavojen muutoksilla muodostuu kortteli 5 (osa).
Ranta-asemakaavalla laajennetaan rakennuspaikkaa, nostetaan
rakennusoikeutta sekä osoitetaan rakennusalueen osa, jolle saa sijoittaa
korkeintaan 3 hevosen tallin.
Suunnittelualue käsittää tilan 309–409-1-27 ja osan tilasta 309–409-19-58.
Suunnittelualueen pinta-ala on 0,61 ha. Suunnittelualue sijoittuu Juojärven
Pitkäniemen rannalle.
Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan kunnalla on oikeus periä kaavan
käsittelystä aiheutuneet kustannukset maanomistajalta. Kaupunki hoitaa kaavan
vireilletulon ja valmistelun aikaisen ilmoittelun ja vuorovaikutuksen.
Ranta-asemakaavan asiakirjaluonnokset ovat valmistuneet ja ne asetetaan
nähtäville kolmeksi viikoksi. Niistä pyydetään lausunnot Pohjois-Karjalan ELYkeskukselta, Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta, Pohjois-Karjalan
maakuntaliitolta, Pohjois-Karjalan museolta, Okun Energia Oy:ltä ja
Vieruniemen osakaskunnalta. Lisäksi kaava-alueen naapureille lähetetään tieto,
että ranta-asemakaavan muutosta on vireillä.
Hallintosäännön 27 b § 6. kohdan mukaan kaupunkirakennelautakunta vastaa
yleis- ja asemakaavojen valmistelusta.

Valmistelija

Kaavoittaja

Lisätietoja

Kaavoittaja Jukka Ropponen, 050 438 5680,
jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa Pitkäniemen ranta-asemakaavan
muutoksen asiakirjaluonnokset nähtäville ja pyytää niistä lausunnon edellä
mainituilta tahoilta.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Päätös

§ 22
§ 38
§ 73
§ 246
§ 106

20.04.2021
15.06.2021
01.12.2021
07.12.2021
22.12.2021

Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kauprltk 15.06.2021 § 38
Selostus

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat
nähtävillä 29.4. – 24.5.2021. Lausuntoja saatiin neljä ja yksi mielipide.
Yhteenveto lausunnosta ja mielipiteestä sekä vastineet niihin ovat liitteessä 4.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnon perusteella kaavaselostusta on
täydennetty kaavamuutoksen vaikutusten osalta.
Pohjois-Karjalan museon esitti kaava-alueen rajauksen muuttamista siten, että
kaava-alueelle jäävä muinaismuistojäännös suljetaan kaavaprosessin
ulkopuolelle. Muussa tapauksessa muinaisjäännös on poistettava arkeologisin
kaivauksin ennen kaavaprosessin etenemistä.
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on rajaus muinaismuistolain
mukaisesta muinaisjäännöksestä. Kesällä 2020 Museovirasto suoritti kaavaalueella kaivauksia, joten perusteella muinaisjäännösaluetta pienennettiin. Tämä
muutos on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Osin Pohjois-Karjalan museon
lausunto perustunee puutteellisiin tietoihin kaavoituksesta.
Mielipiteessä vastustetaan kaavamuutosta koska ranta-asemakaavan
muutosehdotuksella halutaan kiertää Outokummun rakennusjärjestyksen
mukaista hevostallin etäisyysvaatimusta. Kaavamuutoksella olisi mahdollista
sijoittaa hevostalli ja lantala selvästi alle 150 metrin päähän asumistarkoitukseen
varatusta alueesta. Lisäksi hevostalli ja lantala aiheuttavat riskin pohjavedelle
sekä aiheuttavat hajuhaittoja ja alentavat naapurissa olevien tilojen arvoa.
Mielipiteessä mainittu rakennusjärjestyksen etäisyysvaatimus koskee
rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle, joten kyse ei ole
rakennusjärjestyksen kiertämisestä. Rakentamista ohjaavana säädöksenä
asemakaava on ensisijainen rakennusjärjestykseen nähden, joten kaavalla
voidaan antaa rakennusjärjestyksestä poikkeavia määräyksiä.
Hevostallista on neuvoteltu kaupungin ympäristönsuojelusihteerin kanssa ja hän
pitää tallin toteuttamista mahdollisena.

Valmistelija

Kaavoittaja
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Lisätietoja

Kaavoittaja Jukka Ropponen, puh. 050 438 5680 tai sähköposti:
jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta päättää:
1. Asettaa edellä selostetun Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutos
maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti julkisesti nähtäville,
2. pyytää siitä lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Pohjois-Karjalan
museolta
3. ja, mikäli ranta-asemakaavaa vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli
lausunnoissa ei ole huomautettavaa, ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se
ehdottaa kaupunginvaltuustolle edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan
mukaisen Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Päätös

Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kauprltk 01.12.2021 § 73
Selostus

Ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 24.6.-16.8.2021. Ehdotusvaiheessa
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta ja Pohjois-Karjalan alueelliselta
vastuumuseolta pyydettiin lausunto.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ilmoitti, ettei sillä ei ole lisättävää luonnosvaiheen
lausunnossa esittämiinsä asioihin. Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo ei
antanut lausuntoa.
Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta. Molemmissa niissä vastustetaan
ranta-asemakaavan muutosehdotusta ja vaaditaan sen hylkäämistä.
Muistutukset ja kaavan laatijan vastineet ovat kaavaselostuksen liitteessä 6.
Vaikka ranta-asemakaavaehdotus on yksityisen laatima kaupungin pyysi
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden lausunnon kaavaehdotuksesta ja edellä
mainituista muistutuksista. Alla ympäristöterveyden lausunto.
”Ympäristöterveydenhuolto esittää lausuntonaan seuraavaa
Terveysvalvonta on tutustunut kaavamuutoksen asiakirjoihin ja naapureiden
vastineisiin. Lausuntonaan terveysvalvonta toteaa, ettei suunnitellun kaltaisesta
tallitoiminnasta ja kolmesta hevosesta voida katsoa aiheutuvan terveyshaittaa
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naapurustoon. Laajaakin tallitoimintaa voidaan sallia mm. kaupunkimaiselle
asemakaava-alueelle, jossa on runsaasti lähinaapureita. Mahdolliset haju-, meluja hyönteishaitat ovat viihtyvyyshaittoja, jotka kohdistuvat pääsääntöisesti
hevosten välittömään lähialueeseen.
Kaavamuutoksessa esitetyn kaltainen tallitoiminta voi aiheuttaa riskin pohjaveden
sekä lähialueen talousvesikaivojen veden laadulle. Yksityisten kiinteistöiden
kaivojen talousveden laatuvaatimuksista- ja suosituksista on säädetty sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksessa 401/2001. Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa
lähialueen kiinteistöjen kaivojen veden laadulle. Sijainti on pohjaveden
muodostumisalueen reunassa, ja tontin viettosuunta on kohti rantaa, jolloin
naapurikiinteistöjen talousvesikaivojen pilaantumisen todennäköisyys on kuitenkin
pieni. Esitetyt etäisyydet talousvesikaivoihin ja vesistöön ovat todennäköisesti
riittäviä terveyshaitan ehkäisemiseksi, mikäli lantahuollosta huolehditaan
asiamukaisesti myös hevosten ulkoilualueilla. Lantahuollon asianmukaisuudella
tarkoitetaan, alueen erityispiirteet ja naapureiden läheisyys huomioiden, vähintään
kiinteäpohjaista ja katettua lantalaa sekä lannan päivittäistä siivoamista pois
hevosten ulkoilualueilta sekä ratsastuskentältä. Esitetyn tallitoiminnan merkitystä
järvi- ja uimavedenlaadulle voidaan pitää vähäisenä, mikäli lantahuolto pidetään
asianmukaisena.”
Yhteenvetona lausunnosta voidaan todeta, ettei tallista ole terveyshaittaa
naapurustolle. Hyvin hoidettuna tallintoiminnan haitat maaperään ja vesiin ovat
vähäiset.
Muistutuksissa oli myös kritiikkiä kaupungin toimintaan kaavaprosessin aikana,
mm. ettei kaavaprosessi ole ollut nelivaiheinen kuten verkkosivuilla on esitetty,
lisätietojen saaminen kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana vaikeaa, kaupunki
ei ole hoitanut viranomaisvalvontaa koska lausuntoihin ja mielipiteisiin ei ole
laadittu vastineita kaikilta osin. Lisäksi esitetään väite, että kaupunki olisi
hylännyt tallin poikkeamislupahakemuksen.
Vastineena kaupunkia kohtaan esitettyihin väittämiin voidaan todeta, että
-

Sekä maankäyttö- ja rakennuslain että -asetuksen mukaan maanomistajan
on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja
arviointisuunnitelma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten menettelyn
aloittamista. Sekä maanomistajan toimesta laadittu rantaasemakaavaehdotus toimitetaan kunnalle hyväksymiskäsittelyyn.
Tässä ranta-asemakaavassa on vireilletulovaiheessa asetettu vähtäville myös
kaavaluonnos kuten yleensäkin pienissä kaavahankkeissa. Kaavaprosessissa
on toimittu siis lain mukaan. Kaupungin www-sivulla oleva
kaavaprosessikuvaus kokee asemakaava ei siis ranta-asemakaavoja.
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-

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan asemakaava on pidettävä
kunnan julkisesti vähtävän vähintään 30 päivän ajan. Kesäajasta johtuen
kaavaehdotus oli nähtävänä 53 päivän ajan. Tämä aika on ollut riittävä
tietojen saamiseen.

-

Molemmissa muistutuksissa viitataan Outokummun kaupungin hylkäämään
tallin poikkeamislupaan. Kaupunki ei ole hylännyt poikkeamislupaa, vaan
hakija veti hakemuksen pois ennen päätöksen tekoa.

Maanomistajalla on lakiin perustuva oikeus laadituttaa ranta-alueelle rantaasemakaava tai muutos olemassa olevaan ranta-asemakaavaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:
”Maanomistajan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen
Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen
laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava
yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma.
Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa
tarkoituksenmukainen kokonaisuus.
Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on
toimitettava kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan
säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa.
Maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä
noudatetaan muutoin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta
laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta
viivytystä.”
Maankäyttö- ja rakennusalain mukaan maanomistajan toimesta laadittu
asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä.
Kunnalla on mahdollisuus hyväksyä vain osa yksityisen laatimasta rantaasemakaavasta tai jättää kaava kokonaan hyväksymättä. Tähän päätökseen on
oltava perustelut, jotka voivat liittyä kunnan omiin maankäytöllisiin tavoitteisiin
tai lainmukaisuuteen.
Saadun palauteen perusteella lopulliseen kaavaehdotukseen on tehty seuraavat
muutokset,
- hevostallin rakennusalaa on pienennetty
- tallin rakennusoikeutta on pienennetty
- tonttiliittymä on lisätty Viuruntielle
- hevosten jaloittelualueet ovat merkitty kaavakarttaan ja etäisyys
rantanaapureiden rajaan on vähintään 20 metriä.
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Lisäksi kaavaselostukseen on liitetty kiinteistönvälittäjän arvio kaavamuutoksen
vaikutuksista naapurikiinteistöjen arvoon, vastineet muistutuksiin ja selostus
siitä missä on hevosten laidunalue kesäsisin.
Muutokset ranta-asemakaavaehdotukseen eivät ole olennaisia, joten
asemakaavaehdotusta ei tarvitse asettaan uudelleen nähtäville.
Vaikutusarviointi

Vaikutusarviointi tehdään kaavoitusprosessissa, ei tarvetta tehdä erillistä
vaikutusarviointia.

Valmistelija

Kaavoittaja

Lisätietoja

Kaavoittaja Jukka Ropponen, puh. 050 438 5680 tai sähköposti:
jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta päättää
1. Hyväksyä kaavaselostuksen liitteessä 6 olevat vastineet kaavaehdotuksesta
saatuihin muistutuksiin ja niistä johtuvat muutokset kaavakarttaan ja
kaavaselostukseen ja
2. Esittää kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto
päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen
Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutoksen.

Päätös

Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 07.12.2021 § 246
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä edellä selostetun ja
liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Pitkäniemen ranta-asemakaavan
muutoksen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Kvalt 22.12.2021 § 106
Päätös

Liitteet

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Liite1_Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutos-kaavakartta_5.10.2021
Liite2_Pitkäniemen ranta-asemakaavan
muutos_kaavaselostus_5.10.2021
Liite3_Kaavaselostuksen liite_Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma_1.6.2021
Liite4_Kaavaselostuksen liite_ Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja
mielipiteet sekä kaavoittajan vastineet
Liite5_Kaavaselostuksen liite_Arviolausunto
Liite6_Kaavaselostuksen liite_ Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja
muistutukset sekä kaavanlaatijan vastineet niihin
Liite7_Kaavaselostyksen liite_seurantalomake
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Muutos vuoden 2021 talousarvioon/Siun soten alijäämän kattaminen
43/02.02.00/2021
Khall 07.12.2021 § 248
Selostus

Siun sote on lähettänyt kunnille 26.11.2021 sähköpostia Siun soten alijäämän
kattamisesta. Siun soten vuoden 2022 talousarvio on tehty kuntayhtymän
tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti 16,7 milj. euroa ylijäämäiseksi, joka on
kumulatiivisen alijäämän sekä kuluvan vuoden ennustetun alijäämän suuruinen.
Alijäämän kattamisesta kuntien kesken ei ole vielä sovittu. Alijäämä on
mahdollista kattaa joko perussopimuksen mukaisesti peruspääomien suhteessa
tai käytön mukaan. Oikeampi vaihtoehto on käytön mukaan.
Siun soten alijäämän kattamista varten tehtävästä pakollisesta varauksesta on
käyty keskustelu kaupungin tilintarkastajan kanssa. Tilintarkastajan mielestä
oikea vaihtoehto on tehdä talousarviomuutos pakollisesta varauksesta alijäämän
kattamiseen vielä kuluvan talousarviovuoden aikana. Tosin hän oli myös sitä
mieltä, että huomautusta ei välttämättä tule, vaikka pakollinen varaus tehdään
vasta vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittelyssä.
Siun sote on esittänyt taulukon alijäämän kattamisesta kunnittain
peruspääomien suhteessa. Pakollinen varaus tehdään alla esitetyn mukaisena,
mutta ennen tilinpäätöksen valmistumista käydään keskustelu Siun soten
kuntien kanssa alijäämän kattamisen jakoperusteesta kuntien kesken.
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Vuoden 2020 tilinpäätökseen tehtiin 600 000 euron suuruinen pakollinen varaus
aiempien vuosien alijäämän kattamisesta. Varauksesta katettiin alijäämiä Siun
soten laskutuksen mukaisesti 466 272, joten pakollista varausta on vielä
kaupungin taseessa jäljellä 133 728 euroa.
Vaikutusarviointi

-Vuoden 2021 tilinpäätöksen tuloksen heikkeneminen merkittävästi.

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki,
päivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021
talousarvioon tehdään pakollinen varaus Siun soten alijäämien kattamista varten
määrältään 685 500 euroa.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 22.12.2021 § 107
Päätös

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma
216/02.02.00/2021
Khall 07.12.2021 § 249
Selostus

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.
1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava
tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kuntalain mukaan kunnan taloudellista asemaa tarkastellaan
jatkossa myös kuntakonsernin tunnuslukujen näkökulmasta.
Arviointimenettelyssä kuntakonsernin tunnuslukuihin on siirrytty
vuonna 2017.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja
tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan
toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Vaikutusarviointi

+++
Merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja kaupunkilaisten hyvinvointiin

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, 044 755 9220, pekka.
hyvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 2024 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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______________________
Kvalt 22.12.2021 § 108
Päätös

Kaupunginvaltuuston hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen vuoden 2022
talousarvioksi ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaksi yksimielisesti.
- Merkittiin, että Jari Turpeinen poistui kokouksesta klo 15.42-15.43.
- Merkittiin, että Ville Juvonen ja Juuso Hieta ilmoittivat olevansa esteellisiä ja
poistuivat kokouksesta Kiinteistö Oy Kummun Kotien talousarvion käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 15.43-15.44. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Ville
Juvonen on Kiinteistö Oy Kummun Kotien hallituksen puheenjohtaja ja Juuso
Hieta on Kiinteistö Oy Kummun Kotien toimitusjohtaja.
- Merkittiin, että Juuso Hieta ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta
Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n talousarvion käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 15.44-15.45. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Juuso
Hieta on Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja.
-Merkittiin, että Jarkko Karvonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta Outokummun Seurojentalo Oy:n talousarvion käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 15.45-15.46. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Jarkko
Karvonen on Outokummun Seurojentalo Oy:n toimitusjohtaja.
- Merkittiin, että Ulla-Riitta Moilanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta Matkakumpu Oy:n talousarvion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo 15.46-15,48. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Ulla-Riitta Moilanen on
Matkakumpu Oy:n toimitusjohtaja.

Liitteet

[8]

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024 kvalt 22.12.2021
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 104, § 106, § 107, § 108
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus 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 (7) 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 (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 188.3 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan
päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n
mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.
Tiedoksisaantipäivää 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,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42500
Aukioloajat: Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
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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, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
3) vaatimusten perustelut
4) 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:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
3) 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
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Outokummun kaupunginkanslian kirjaamosta.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu, avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 28.12.2021 alkaen yleisessä tietoverkossa.

