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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
08.04.2016

08.04.2016

Eva Häkkinen

Jarmo Häkkinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Haukivuoren kirjastossa maanantaina
11.4.2016 klo 13.00 - 19.00.
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§ 13
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on
enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 14
Työjärjestyksen hyväksyminen ja lisäasioiden listaus
Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Puheenjohtaja esitti työjärjestykseen seuraavan muutoksen lisättävksi
lisäasiaksi:
1. Mikkelin kaupungin hallíntorakenteen uudistumisen vaikutus Mikkelin
aluejohtokuntiin

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 15
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten,
että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä
kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan
viikon perjantaina ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
seuraavan viikon maanantaina Haukivuoren kirjastossa klo 13.00 -19.00.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Eva Häkkinen ja Jarmo Häkkinen
Päätös
Hyväksyttiin. Raine Lehkonen poistui kokouksesta klo 19.04.
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§ 16
Markkinointiyhteyshenkilön nimeäminen Haukivuoren aluejohtokunnalle
MliDno-2016-835
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Asko Kohvakan kirje ja markkinointi yhteyshenkilön nimeäminen
aluejohtokunnalle. Markkinointia varten on omakoti-, rantatonttien ja
teollisuustonttien esittelyaineisto valmis ja
toimenpiteet Haukivuoren
markkinoimisessa ovat seuraavat;
1. Yhteyshenkilön nimeäminen
2. Yhteistyö Miksei Oy:n kanssa
3. Kyyveden yksityisten omistamien rantatonttien myynnin aktivoiminen
4. Osallistuminen kevätmessuille Helsingissä 7.-10.4.2016
Ehdotus:
1. Yhteysvastuuhenkilöksi esitetään tonttiasioissa jatkossa Asko Kohvakkaa.
2. Aluejohtokunnan puheenjohtaja on käynyt neuvottelut Miksei Oy:n
edustajien kanssa markkinointitoimenpiteistä, jossa esille tuli ehdotus
Haukivuoren aleujohtokunnann osallistumisesta vapaa-ajan messuille jo tänä
keväänä Helsingissä.
3. Kartoitetaan aluksi Kyyveden länsirannalla olevien rantatonttien omistajat
Moilalasta-Nykälään ja Kurkisensaaren vapaa-ajanasukkaille. Varsinainen
aktiviteetti aika on 2017 alkaen. Nykyisten vapaana olevien omakotitalotonttien
markkinointia käynnistettään v. 2016 aikana.
4. Haukivuoren aluejohtokunta osallistuu yhdessä haukivuorelaisten yrittäjien
kanssa kevätmessuille Helsingissä 7.-10. 2016. Tarvittava materiaali kootaan ja
muokataan siten, että se on käytettävissä messuilla (Haukivuori-esitekansio,
vapaana olevat omakotitalotontit-esitteet sekä kartat). Haukivuoren yrittäjät
ovat ilmoittaneet osallistuvansa esitetylle Mikkelin kaupungin osastolle 1
– 2 päivänä ja alustavasti myös puheenjohtaja osallistuu ainakin yhden
päivän aikana esittelytehtäviin. Kaupunki/Miksei ry ei veloita yrittäjiä eikä
aluejohtokuntaa esittelystä ja tiloista.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asko Kohvakka,
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Haukivuoren aluejohtokunta, § 5, 28.01.2016
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 23, 03.03.2016
Haukivuoren aluejohtokunta, § 17, 31.03.2016
§ 17
Etelä-Savon 2.vaihemaakuntakaava
MliDno-2016-270
Haukivuoren aluejohtokunta, 28.01.2016, § 5
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava on valmistelussa ja kaavassa esille tulevat
mm. turpeennostoalat ja maakunnan kylien tulevaisuuden edellytykset
mm. rakentaminen. Puheenjohtaja esitti, että aluejohtokunta antaa
erillisen lausunnon, jossa tuodaan esille mm. aluejohtokunnan kanta
turvetuotantoon ja Haukivuoren alueella olevat kylien elinkelpoisuuden
tilanne ja toimintaedellytykset jatkossa. Kyyveden kalastusalue on ryhtyntyt
vamistelemaan lausuntoa ja aluejohtokunnan puheenjohtaja on valmistelussa
mukana. Lausunto tulee antaa 11.3.2016 mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Kaavaluonnoksessa on ehdotettu, että uusia turpeen nostolupia
myönnettäisiin 14. Pääpainopisteenä näissä ovat maakunnan pohjoisosat,
joista seitsemän on Pieksämäen kaupungin alueella, Kyyveden pohjoispuolella,
yksi Kangasniemen ja neljä Juvan ja Haukivuoren pitäjän raja-alueilla.
Pieksämäen alueen soiden nostolupaehdotukset ovat osin Kyyveden valumaalueilla. Myös suot, joilla on aikaisempi turvelupia, säilyvät tai niillä voi jatkaa
turvetoimintaa. Ja on todennäköistä, että niille haetaan turvetuotannon
laajennuslupia.
Turveluvan perusteena maakuntahallituksessa on ollut lähtökohta antaa
kaavoituksen kautta edellytykset turpeen nostoon määrällä, joka kattaa
maakunnan energiatarpeen ja antaa työtilaisuuksia. Poikkeuksena
aikaisempaan maakuntaliitto on konsulttityönä tutkinut jokaisen turvesuon,
uuden ehdotetun ja vanhan vaikutuksia, mutta selvityksestä ei käy ilmi,
onko vesistö- ja muut ympäristöongelmat riittävän perusteellisesti tutkittu.
Siksi kalastusalue on pyytänyt eri asiantuntijoita tutkimaan ko. selvitykset.
Kalastusalue ja aluejohtokunnan puheenjohtaja arvioivat sen jälkeen yhdessä
omien lausuntojensa sisällön.
Periaatteessa lähdetään siitä, että uusille turvesoille ei ole edellytyksiä,
koska mm. Pieksämäen suunnan, Kyyveden pohjoisosan vesien pintaveden
laatu on EU:n vesipuitedirektiivin vesienhoitosuunnitelmien v. 2016 - 2021
mukaan pudonnut tyydyttävälle tasolle Kuvansin selälle saakka. Muutenkin
Kyyveden matalien lahtien pintaveden laatu on tyydyttävää tai jopa heikkoa.
Uusien turvesoiden humus- ja kiintoaineita vesistöt eivät kestä ja ovat
suuressa ristiriidassa Kyyveden vesienhoidon nykysuunnitelmien kanssa.
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On huomioitava, että Kyyvesi on Suomen suurin keskisyvyydeltään matala ja
pohjoisosaltaan voimakas humuspohjainen järvi.
Palautetietoon ovat oikeutettuja yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Toivoisin, että
myös yksityishenkilöt mahdollisimman runsaslukuisasti antaisivat palautetta
vaihekaavan tässä vaiheessa. Nyt on helpompi saada muutoksia kuin sitten,
kun seuraava arviointivaihe alkaa. Vaihemaakuntakaavan nähtävillä pito on
maaliskuun 11. päivään saakka.
Merkittävää on myös se, että uuden käytännön mukaisesti uusien
maakuntakaavojen hyväksymiset ja vahvistamiset tekee ao. Maakuntaliiton
maakuntavaltuustot. Ympäristöministeriöllä ei ole enää tätä päätösvaltaa. Siksi
on erittäin tärkeää, että paikallisilla tasoilla vesi- ja ranta-alueiden omistajat
paneutuvat entistä perusteellisemmin ja huolella vesistöjen tulevaisuuden
ongelmiin ja niiden tilojen vaikutuksiin.
Aluejohtokunta antaa valtuudet puheenjohtajalle yhteislausunnon tekoon
Kyyveden kalastusalueen kanssa ja suosittelee lausunnon allekirjoittajaksi
lisäksi myös Kyyveden alueen osakaskuntia. Annetut lausunnot saatetaan
aluejohtokunnan jäsenille tiedoksi.
Vaihemaakuntakaava 2:ssa ei ole Haukivuoren pitäjän osalta muita kyliä
kuin Asemankylä, joten lausuntoihin ei aluejohtokunnan tarvitse puuttua.
Muut Haukivuoren kylät voivat tarvittaessa tehdä mm. investointihankkeet
normaalilla rakennuslupamenettelyllä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 03.03.2016, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 27.1.2014 käynnistää Etelä-Savon
2. vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaavassa päivitetään
ja täydennetään Etelä-Savon maakuntakaavaan eri maankäyttömuotojen
osalta. Lisäksi entisen Suomenniemen kunnan osalta maakuntakaava
päivitetään ajan tasalle. Uutena elementtinä vaihemaakuntakaavaan on
lisätty turvetuotantoon soveltuvat suot Etelä-Savossa. Tavoitteena on ollut
osoittaa maakunnan omaa energiaturvetarvetta vastaava määrä tuotantoon
soveltuvia alueita. Luonnonvarojen käytön ja suojelun osalta maakuntakaavaan
tehtiin päivityksiä mm. maa-ainesten ottamiseen soveltuvien alueiden,
pohjavesialueiden ja arvokkaiden geologisten muodostumien osalta. Lisäksi
päivityksiä tehtiin luonnonsuojelualueiden ja arvokkaiden maisema-alueiden
osalta. Lausuntokierroksella oleva vaihemaakuntakaava ja sen tausta-aineisto
löytyvät osoitteesta:
http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2
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Potentiaaliset uudet turvetuotantoalueet
Selvityksessä tarkasteltiin turvetuotantoon soveltuvuutta 213 suon osalta.
Lähtökohtana tarkasteltavien soiden valinnalle on ollut GTK:n raportti
Etelä-Savon soiden kelpoisuudesta turvetuotantoon. GTK:n arviot soiden
tuotantokelpoisuudesta perustuvat soiden turvemääriin ja turpeen
ominaisuuksiin mutta arvioissa ei ole huomioitu soiden lähialueiden
maankäyttöä, soiden luonnontilaisuutta eikä tuotannon vaikutuksia. GTK:n
listaamista turvetuotantoon soveltuvista soista valittiin jatkotarkasteluun
sellaiset suot, jotka eivät olleet ristiriidassa pintavesien tilaan ja luonnon
monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvien valintakriteerien kanssa.
Lisäksi hydrologiaa ja vedenlaatua simuloivalla ns. VEMALA-mallilla ja
asiantuntija-arvioilla arvioitiin mahdollisten uusien turvetuotantoalueiden
vaikutuksia vedenlaatuun vesistötasolla. Näiden tarkastelujen jälkeen
vaihemaakuntakaavaan on otettu 14 uutta turvetuotantoon soveltuvaa aluetta.
Alueet on merkitty kaavaan merkinnällä tu ja ne sijaitsevat Kangasniemen (2),
Pieksämäen (7), Juvan (3), Rantasalmen (1) ja Sulkavan (1) alueella. Mikkelin
alueelle ei ole osoitettu yhtään uutta turvetuotantoon soveltuvaa aluetta
mutta neljä maakuntakaavaan merkityistä turvetuotantoon soveltuvista
alueista sijaitsee aivan Mikkelin kunnan rajan tuntumassa. Lisäksi kaavaan
merkitään sieltä puuttuvat ympäristöluvan saaneet turvetuotantoalueet
aluevarausmerkinnällä (EOt) (Ympäristöpalveluiden toimialueella AveasuoItäsuo Mikkelissä), ja kaavasta poistetaan ne alueet, joilla turvetuotanto on
loppunut (Ympäristöpalveluiden toimialueella Mäkelänsuo Mikkelissä).

Maa-ainesalueet
Voimassa olevassa Etelä-Savon maakuntakaavassa on osoitettu EteläSavon POSKI-projektissa (pohjaveden suojelun ja maa-ainesten oton
yhteensovittaminen) vuosina 2004-2006 tutkitut maa-ainesten sekä kallioja rakennuskiviainesten ottoalueet aluevarauksina (EO ja EO1). Tällä hetkellä
kaavassa on maa-ainesten ottoon soveltuvia alueita 78, kalliokiviainesten
ottoalueita 44 ja rakennuskivialueita 26 kpl.
Etelä-Savon POSKI-projektin jatkona toteutettiin vuosina 2011-2014 EteläSavon kiviaineshuollon turvaaminen –projekti (ESKIHU). Kiviainesten ottoon
osoitettavilta alueilta selvitettiin luonto- ja maisema-arvot sekä soveltuvuus
vesi- ja kiviaineshuoltoon. Tavoitteena oli osoittaa kiviainesten otolle sellaiset
paikat, jotka ovat laadullisesti, määrällisesti ja sijainniltaan hyödynnettävissä.
Projektin yhteydessä tehtiin Etelä-Savon maakunnan alueelta kiviainesten
kulutusennuste, joka perustui eri kulutussektoreita edustavien toimijoiden
antamiin tietoihin.
ESKIHU-projektin tulosten perusteella maakuntakaavaan lisätään 13 uutta
maa-ainesten ottoaluetta merkinnällä EO. Lisäksi yksi vanha ottoalue
poistetaan, yhtä supistetaan ja kahta aluetta laajennetaan. Uusista maaainesten ottoalueista 7 sijaitsee Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden
toimialueella, näistä 3 Mikkelissä, 2 Mäntyharjussa, 1 Pertunmaalla ja 1
Kangasniemellä.

Pohjavesialueet
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Pohjavesialueita ja luonnonsuojelualueita koskevat tiedot päivitetään
maakuntakaavaan ajan tasalle. Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden
toimialueelle lisätään 2 uutta pohjavesialuetta (Iso Lautharju Hirvensalmella
ja Vuohiniemi-Haukilampi Mikkelissä sekä päivitetään pohjavesialueiden
rajausmuutokset ja luokan muutokset sekä siirretään Suomenniemen
pohjavesialueet Etelä-Savon maakuntakaavaan.

Luonnonsuojelualueet
Suurin osa maakuntakaavaan lisätyistä uusista luonnonsuojelualueista on
METSO-ohjelmaan kuuluvia metsien monimuotoisuuden suojelemiseksi
yksityisten maille perustettuja kohtuullisen pienialaisia suojelualueita.
Maakuntakaavaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimialueelle lisätyt
kokonaan uudet luonnonsuojelualueet jakautuvat kunnittain seuraavasti:
Mikkeli: 26 (olemassa olevien ls-alueiden laajennuksia 10 + Suomenniemen
kohteiden siirto)
Hirvensalmi: 4 (1)
Mäntyharju: 12 (4)
Pertunmaa: 8 (1)
Kangasniemi: 9 (2)
Luonnonsuojelualueiden lisäksi 2. vaihemaakuntakaavaan on merkitty
erikseen maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on ympäristöarvoja. Näitä
ovat mm. perinnemaisema-alueet.

Virkistysalueet
Vaihemaakuntakaavaan on merkitty Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
toimialueelle useita uusia virkistysalueita. Uudet kaavaan merkityt V-alueet
jakautuvat kunnittain seuraavasti:

Mikkeli: Emäsalonniemi, Makutjärvi, Pälväniemi
Hirvensalmi: Kissakosken laavu, Näkemistön laavu
Mäntyharju: Keisarinlähde, Haukkavuori, Miekankoski, Pyhäkosken laavu,
Tainan laavu
Kangasniemi: Hirsisaaren retkisatamat, Pauninsaari, Putkiketvele,
Suurolansaari, Vuohisaari

Arvokkaat geologiset muodostumat
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Maakuntakaavassa on osoitettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaat harjualueet ge-merkinnällä (arvokas geologinen muodostuma).
Lisäksi erikseen merkitään valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet,
moreenialueet ja tuuli- ja rantakerrostumat. Arvokkaita geologisia
muodostumia ei kuitenkaan merkitä suojelumerkinnällä eikä alueita
voi maakuntakaavalla suojella maa-ainesten otolta. Kaavamerkintöihin
lisätään kuitenkin suunnittelumääräys ”Alueen käytön suunnittelussa on
otettava huomioon alueen maisemakuvan, luonnonkauneuden, geologisten
muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhteiden ja –esiintymien
säilyminen. Harjujen osalta lisäksi suosituksena on, että ”erityistä huomiota on
kiinnitettävä ehjien harjumuodostumien säilymiseen ja pohjaveden suojeluun”.
Maakuntakaavaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimialueelle
merkityt seuraavat uudet arvokkaat geologiset muodostumat jakautuvat
kunnittain seuraavasti:
Mikkeli: 33 (lisäksi Suomenniemen alueelta siirretyt kohteet)
Hirvensalmi: 5
Mäntyharju: 10
Pertunmaa: Kangasniemi: 9

Rakennettu kulttuurimaisema ja arvokkaat maisema-alueet
Vaihemaakuntakaavaan on tehty päivityksiä kulttuuriympäristön ja
arvokkaiden kulttuurimaisema-alueiden osalta. Kohdeluettelossa on kerrottu,
onko kysymyksessä valtakunnallisesta vai maakunnallisesti arvokas kohde.
Valtaosa päivityksistä on rajauksen muutoksia, nimen muutoksia tai arvon
muutoksia valtakunnallisesta maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.
Maakuntakaavassa on Mikkelin seudun toimialueelle merkitty kolme kokonaan
uutta kulttuuriympäristö- tai kulttuurimaisemakohdetta, jotka ovat Otavan
satamaradan rautatieasema, Siirlahden maisema ja Virransalmen silta,
molemmat Mäntyharjussa.

Ampumaradat ja muut erityisalueet
Maaliskuussa 2015 eduskunnan hyväksymän ampumaratalain 12 §:n
mukaan maakuntien liiton tulee laatia alueellaan kehittämissuunnitelma,
jossa esitetään arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten ja muiden
ampumaratojen riittävästä määrästä ja sijoitustarpeesta. Lähtökohtana
selvityksessä tulee hallituksen laista antaman esityksen mukaan olla, että
ampumaharrastajat kykenevät harrastamaan maakunnassaan ampumaradoilla
ilman rataverkoston puutteellisuudesta johtuvaa tarvetta harrastaa esim.
hiekkakuopilla tai muualla maastossa. Säännöksen tarkoituksena on edistää
ampumarataverkoston ylläpitämistä sekä ampumaratojen ja niitä ympäröivien
alueiden käytön yhteensovittamista.
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Suunnitelman tulee perustua hallituksen esityksen mukaan maakunnalliseen
harrastajamäärään ja sen jakaumaan maakunnassa. Harrastajien tarpeiden
huomioimiseksi kehittämissuunnitelman laadinnassa tulee kuulla
keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita. Etelä-Savon osalta
selvitys on laadittu yhteistyössä Suomen riistakeskuksen Etelä-Savon
aluetoimiston ja Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n Kaakkois-Suomen
piirin kanssa. Suunnitelmaa on käytetty selvitysaineistona Etelä-Savon
2. vaihemaakuntakaavan laadinnassa. Sen perusteella maakuntakaavan
ampumarataverkostoa on täydennetty Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
toimialueen osalta seuraavilla käytössä olevilla ampumaradoilla:
•
•
•

Anttolan ampumarata, Mikkeli
Kaatronmaan ampumarata, Mikkeli
Tiilikkalan ampumarata, Mäntyharju

Samalla muutetaan kaikkien maakuntakaavassa osoitettavien ampumaratojen
osalta voimassaolevassa kaavassa osoitettu suositus suunnittelumääräykseksi
ja lisätään siihen melun minimoinnin lisäksi velvoite pinta- ja pohjavesien
laadun turvaamisesta. Lisäksi ampumaradoille merkitään informatiiviset
melumerkinnät. Ampumaratoja on kaavaan merkitty radan käytön perusteella,
minkä vuoksi suurin osa Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimialueella
olevista radoista ei ole merkittyinä karttaan. Vähäiset ampumaradat mukaan
lukien Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella on yhteensä 17
ampumarataa, joista 5 vilkkaimmassa käytössä olevaa on merkitty kaavaan.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Ympäristölautakunta pitää vaihemaakuntakaavaan tehtyjä päivityksiä ja
lisäyksiä tarpeellisina ja kaavan tausta-aineistoja riittävinä ja perusteellisesti
laadittuina. Erityisesti hyvänä pidetään useiden arvokkaiden geologisten
muodostumien lisäämistä uusina kohteina maakuntakaavaan. Vaikka
maakuntakaavamerkintä arvokkaiden geologisten kohteiden osalta ei
ole suojelumerkintä, merkinnällä on ohjaavaa vaikutusta maankäytön
suunnittelussa ja mahdollisten lupa-asioiden valmistelussa. Samoin kaavaan
merkityillä potentiaalisilla turvetuotantoalueilla ja kiviainesalueilla on ohjaavaa
vaikutusta paitsi merkinnän kohteen käytön kannalta myös ympäröivien
maa-alueiden käytön kannalta. Esim. maakuntakaavassa potentiaaliseksi
kiviainesalueeksi osoitetun alueen läheisyyteen ei yleisesti ottaen tulisi osoittaa
asuinrakentamista. Huomioitavaa on, että maakuntakaavaan potentiaalisiksi
turvetuotanto- tai maa-ainesalueiksi merkittyjen alueiden hyödyntäminen ko.
tarkoitukseen ratkaistaan aina ympäristö- tai maa-ainesluvalla.

Kalliokiviaineksen osalta kaavan tausta-aineistoissa on todettu, että
kalliokiviaineksen kysynnän arvioidaan Etelä-Savossa tulevina vuosina olevan
sellaisella tasolla, että juuri nyt ei ole tarpeen merkitä maakuntakaavaan lisää
kalliokiviainesten ottoon soveltuvia alueita. Koska uudet lupahakemukset
kohdistuvat kuitenkin useimmiten alueille, joilla ei ole maakuntakaavassa
osoitettu merkintää kiviainesten ottoon ja koska kalliokiviainesten
ottamiseen sisältyy huomattavaa ympäristöhäiriötä, ympäristölautakunta
pitää tarpeellisena, että seuraavissa kaavan uudistamisen vaiheissa
kalliokiviaineksen ottoon soveltuvia alueita tarkastellaan uudelleen. Toivottavaa
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myös on, että kaava ohjaa nykyistä enemmän kiviainesten ottoa sellaisille
samoille alueille, joilla häiriintyviä kohteita on mahdollisimman vähän.
Potentiaalisiin turvetuotantoalueisiin liittyvät taustaselvitykset tuovat uutta
tietoa Etelä-Savon turvevarantojen kokonaistarkasteluun. Maakuntakaavaan ei
tule osoittaa potentiaalisia turvesoita sellaisille alueille, joilta vesistövaikutukset
kohdistuvat Puulaan tai Kyyveteen, joiden vesiensuojelu on viime aikoina
herättänyt erityisen paljon keskustelua ja huolta. Turvetuotannossa
olevien alojen tulevasta jälkikäytöstä ei ole varmuutta eikä tuotannosta
poistuneiden alojen jälkikäyttötavasta ole olemassa koottuja ajantasaisia
tietoja. Yksittäisten tuotantoalueiden osalta jälkikäyttötavalla on
jossain tapauksissa merkitystä ympäristölupaharkinnassa luvan
myöntämisedellytysten olemassaololle. Myös muut kuormituksen
vastaanottavan vesistön valuma-alueella tapahtuneet painetekijöiden
muutokset voivat vaikuttaa yksittäisen turvetuotantoalueen luparatkaisuun.
Tämän vuoksi ympäristölautakunta esittää harkittavaksi turvetuotannon EOt
kaavamääräyksen suunnittelumerkintää muutettavaksi seuraavalla tavalla:

Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon
tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin, turvetuotannon osuus
kokonaiskuormituksesta sekä tuotantopinta-alan poistumat sekä poistuman
uusi maankäyttömuoto ja rajoitettava tarpeen vaatiessa samanaikaisesti
käytössä olevien alueiden määrää.
Kuitenkin vaihemaakuntakaavatyötä varten tehtyä turvetuotantoon
soveltuvien suoalueiden vesistövaikutusten arviointia voidaan pitää riittävänä
maakuntakaavatasoiseen tarkasteluun ja huomattavana edistysaskeleena
aikaisempaan tilanteeseen nähden.

Maa- ja metsätalousalueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MYalueet) sisältävät pääasiassa maatalouden erityistukea saavia
perinnemaisemakohteita, arvokkaita pienvesiä kuten lähteitä, ja linnustolle
arvokkaita kohteita. Merkintään olisi mahdollista sisällyttää myös muita
merkittäviä ympäristö- ja luontoarvoja sisältäviä kohteita, joita ei ole
mahdollista muulla merkinnällä osoittaa mutta joiden lajistolliset tai muutoin
luonnon monimuotoisuuteen liittyvät arvot ovat sellaisia, että alueet tulisi
huomioida maankäytössä.
Ympäristölautakunta pitää hyvänä myös uusien virkistysalueiden lisäämistä
maakuntakaavaan. Mikkelin alueella maakuntakaavaan ei kuitenkaan
ole merkittynä muutamia sellaisia virkistyskäyttöalueita, joita voidaan
kävijämäärien ja luonnonolosuhteiden osalta pitää yhtä merkittävänä
kuin vastaavia kaavaan merkittyjä virkistysalueita useiden muiden kuntien
osalta. Mikkelin kaupungin alueella virkistyskäytön kannalta on merkitystä
sellaisilla alueilla kuin Säynätin retkelyalue, Sydänmaan reitti Anttolassa,
Häkkilän reitti Haukivuorella, Metsähallituksen ylläpitämä Valkeisen
retkeilyalue Mikkelissä ja Kirkkokivet Otavassa, joiden merkitsemistä
virkistysaluemerkinnällä vaihemaakuntakaavaan ympäristölautakunta
kehottaa harkitsemaan (vrt. esim. Keisarin lähde ja Tainan laavu Mäntyharjulla).
Säynätin reitti Mikkelissä ja Sydänmaan reitti Anttolassa ovat Mikkelin
kaupungin liikuntatoimen ylläpitämiä reittejä, joilla molemmilla on huolletut
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tulentekopaikat. Lisäksi lautakunta huomauttaa, että Kangasniemellä
sijaitsevan Suurolansaaren retkisataman sijainti on virheellinen. Mikkelin
seudulla on hyvät mahdollisuudet luontomatkailun kehittämiselle ja
retkeilyreittien kehittäminen on otettu mukaan myös vuonna 2013
hyväksyttyyn Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan
yhtenä strategisten päämäärien kehittymistä kuvaavana indikaattorina.
Olemassa olevien reittien ja virkistysalueiden osalta tulee huolehtia, että
virkistysalueille on varattu riittävästi alueita ja että niiden läheisyyteen ei
osoiteta sellaista maankäyttöä, joka on selkeästi ristiriidassa alueen luontoja maisema-arvojen sekä virkistyskäyttöarvojen kanssa. Esim. Säynätin
retkeilyreitin ja MetsäSairilan teollisuusalueen väliin tulee jättää riittävä
suojavyöhyke, jotta virkistysalueen käyttö ei vaarannu. Virkistysaluemerkintään
on myös tarpeen sisällyttää alueen metsänhoitoa koskevia määräyksiä.
Virkistysalueissa on huomattava potentiaali Mikkelin seudulla mutta sitä ei
ole osattu hyödyntää riittävällä tavalla. Tällaisten alueiden maankäytössä
ja metsänhoidossa on syytä toimia virkistyskäytön tavoitteet edellä koska
virheet esim. liian järeän metsänkäsittelyn muodossa heikentävät tai tuhoavat
hetkessä alueen arvon virkistyskäytön kannalta eikä korvaavia alueita ole
helppo eikä useissa tapauksissa mahdollistakaan löytää.
Päätös
Hyväksyttiin.

Haukivuoren aluejohtokunta, 31.03.2016, § 17
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote - Haukivuoren aluejohtokunta - 28.01.2016, klo 18:54
Valmistelutyöryhmän jäsenille oli lähetetty sähköpostilla Kyyveden
kalastusalueen ja aluejohtokunnan edustajien yhdessä laatima lausunto, joka
on liitteenä
Ehdotus; Saatetaan lausunto aluejohtokunnalle tiedoksi.
Päätös; Hyväksyttiin.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Saatetaan aluejohtokunnalle vahvistettavaksi. Laadittuun vaihekaavaan on
vielä mahdollisuus antaa myöhemmin vastine.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon Maakuntaliitto,
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§ 18
Haukivuoren investointikohteet 2017
MliDno-2016-834
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Tekninen toimen johtaja Jouni Riihelä on kutsunut aluejohtokuntien edustajat
neuvotteluun tulevan vuoden investointi- ja peruskorjaushankkeista
7.4.2016. Aluejohtokunnat voivat tuoda esille myös muita ajankohtaisia
asioita, minkä haluavat saattaa kaupungin edustajien tietoon. Haukivuoren
aluejohtokunta on kutsuttu kello 13.00-13.55.
Ehdotus;
Haukivuoren aluejohtokunnan esitykset ovat seuraavat;
- Haukivuoren omakoti- ja yritys/teollisuustonttien lisäkaavoitus ja
markkinointitoimet/hinnoittelu,
- Haukivuoren satamaprojektin loppuunsaattaminen vuonna 2017 mukaan
lukien esiintymislava,
- Haukivuoren päiväkodin rakentamisaikataulu vv. 2018-2019 ja ala-asteen
purkuaikataulu sekä
- Muiden Purettavien rakennusten priorisointi Haukivuorella; entiset
nuorisotalo ja Siwan kiinteistöt, Haukivuoritalon asuinsiipi, Taksikoppi
(poistetaan listalta , sillä on edelleen käyttöä),
- Tele- ja puhelinliikenteen oleellinen parantaminen erityisesti hajaasutusalueella,
- Veneiden laskupaikkojen lisääminen Kyyveden ympäristössä,
- Metsän raivaus/pienvesakkojen vuosittainen poistaminen,
- Leikkipaikkojen kunnostus ja huolto,
- Haukivuoritalon vuokran tarkistaminen tilojen vuokraamiseksi,
- Käyttörahan sisällön tarkistaminenà vanha tori, Rinneprojektin lisätyöt
(kantojen poisto ja siihen liittyvä maa-ainesten poisto), vanhan ilmoitustaulun
kunnostaminen,
- Rinneprojektin toteuttaminen ja yhteistyö Teklan vastuuhenkilön kanssa,
- Kyyveden veden- ja kalaston laadun kunnossapito/kaupungin toimenpiteet
ja vastuu,
- Aluejohtokunnan toimintakonsepti jatkossa (tekla/elinvoimajaosto)
- Luhtitien peruskorjauksen ajankohta,
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- Haukivuoren kävelypolut; Haukivuoren satama-Kisaranta-Laanilahti ja
Häkkilän luontopolku

Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Esitetään aluejohtokunnalle hyväksyttäväksi ja tiedoksi sekä keskustellaan
mahdollisista muista esille otettavista asioista.
Päätös
Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä;
1.Haukivuoritalon asuntosiipi kunnostus asuinkäyttöä varten.
2.Haukivuorelle tulee tehdä frisbee golfrata.
Tiedoksi
Jouni Riihelä,
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Haukivuoren aluejohtokunta, § 7, 28.01.2016
Haukivuoren aluejohtokunta, § 19, 31.03.2016
§ 19
Haukivuoren aluejohtokunnan vuoden 2015 toimintakertomus
MliDno-2016-276
Haukivuoren aluejohtokunta, 28.01.2016, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Talouspalvelut on ohjekirjeessään 19.1.2016 ohjeistanut, että lautakuntien,
johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava
toimintakertomuksen tiedot maanantaihin 29.2.2016 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunnan toimintakertomuksen laatii aluejohtokunnan
sihteeri ja se lähetetään aluejohtokunnan jäsenille tiedoksi ja tarvittaessa
kommentoitavaksi sekä edelleen annetaan tiedoksi kaupungin talouspalvelulle
määräaikaan mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Haukivuoren aluejohtokunta, 31.03.2016, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen, Olli Lahti
Haukivuoren aluejohtokunta päätti asiasta 28.1.2016, jossa asian valmistelu
määräaikaan mennessä laatii Olli Lahti, jonka jälkeen toimintakertomus
tuodaan aluejohtokunnalle tiedoksi. Liitteenä toimintakertomus 2015.
Ehdotus; Saatetaan toimintakertomus aluejohtokunnalle tiedoksi.
Päätös; Hyväksyttiin.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Esitetään aluejohtokunnalle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 20
Haukivuoren seudun kesäkalenteri 2016
MliDno-2016-833
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi
Haukivuoren aluejohtokunnan ja Haukivuorelaiset ry:n neuvottelussa tuli
esille mm. Haukivuoren kesäkalenterin päivittäminen tänä vuonna. Asiasta
on aluejohtokunnan puheenjohtaja ollut yhteydessä Haukivuoren Seudun
Jarno Laatikaiseen. Jarno Laatikainen antaa asiasta tarkemman ehdotuksen
22.3.2016 mennessä aluejohtokunnalle.
Ehdotus; Saatetaan asia aluejohtokunnalle tiedoksi ja linjattavaksi, kun
ehdotus on aluejohtokunnalle toimitettu.
Päätös; Hyväksyttiin
22.3.2016 Haukivuoren seudun ehdotus;
Toukokuun alussa jaetaan Haukivuoren Kesäkalenteri 2016. Kalenteri
kohdennetaan pääasiassa haukivuorelaisille, niin vakituisille kuin
kesäasukkaillekin. Lisäksi kalenteri on jaossa naapuri-paikkakuntien
matkailuinfoissa ja haukivuorelaisissa palveluyrityksissä.
Yhteistoimintamuodot;
- Kesäkalenterissa on aluejohtokunnalle kolme (3) sivua tiedottamista varten
ja yksi (1) sivu aluejohtokunnan asukastervehdykselle sekä turisteja ja
kesäasukkaita varten suunnattu nähtävyyskartta.
- Kalenterissa julkaistaan kaikki Haukivuoren alueen kesäkauden tapahtumat.
- Palveluhakemistossa julkaistaan Haukivuoren alueen kaikkien
palveluntarjoajien yhteystiedot toimialoittain, tiedotus asiasta on hoidettu
Haukivuoren Seudun kautta.
- Haumedia Oy suorittaa kesäkalenterin kustannustoiminnan ja jakelun (sis.
osoitetietojen hankinnan).
- Lisäksi yritys toteuttaa myös sähköisen kalenterin ja huolehtii sen
toimintakuntoon saattamisesta hyperlinkkeineen sähköisessä lukuohjelmassa
Haukivuoren kotisivuilla.
- Selaaminen onnistuu myös mobiili- ja tablet -tietokoneilla, kesäkalenteri on
siten luettavissa missä päin tahansa maailmaa sujuvasti.
Yhteistyösopimuksen arvo:
Haumedia Oy ehdottaa yhteistyösopimuksen arvoksi 2.250 euroa (sis. alv.
24 %). Sähköisen julkaisualustan lisenssimaksu on 300 euroa (sis.alv. 24 %).
Kokonaishinta: 2.056,45 € + alv 493,55 €, yhteensä 2.550 euroa.
Ehdotus

Mikkeli
Haukivuoren aluejohtokunta

Pöytäkirja
31.03.2016

2/2016

Esittelijä: Leo Laukkanen
Aluejohtokunta esittää linjattavaksi ja hyväksyttäväksi yhteistyösopimuksen
Haumedia Oy:n kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Haumedia Oy, Lahikainen Jaana
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§ 21
Haukivuori esite
MliDno-2016-832
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Haukivuoresta on tehty v.1996 markkinointiesite ja nyt on ryhdytty tekemään
uutta esitettä, joka perustuu em. malliin. Esite on kahdeksan sivuinen A
4 koko, jonka sisään voi lisätä esittelyaineistoa. Suunnitteluvaiheessa on
ehdotettu 500 kappaleen erää. Esite painottuu Haukivuoren pitäjää kuvaaviin
keskeisiin asioihin ja tekijöiden kuvamateriaaliin ja niitä selostaviin lyhyisiin
teksteihin. Tähän kansioon liitetään nyt vapaana olevaa tonttitietoa sitä
tukevalla värikuvakartalla Asemankylästä. Esitteen lähtökohta on se, että
käyttöikä on 3 - 5 vuotta.
Suunnittelusta ja kustannusarvioista vastaa Saku Niilo-Rämä. "Esitekansiota"
käytetään jatkossa myös muihin markkinointi- ja myynninedistämistarpeisiin!
Jos kustannukset ja malli tyydyttää aineisto on valmis pääsiäisen aikoihin
hyväksyttävissä ja käytettävissä messuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Aluejohtokunta hankkii Haukivuori-esitettä 250 kappaletta hintaan 900
euroa. Esitettä jaetaan Helsingin matkailumessuilla 150 kappaletta ja loput
myöhemmin järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Puheenjohtaja esitteli
esiteluonnoksen aluejohtokunnalle.
Päätös
Hyväksyttiin esitteeseen suoritettavilla seuraavilla muutoksilla ja lisäyksllä;
1) kansikuva uusiksi.
2) kakkossivun tekstiin pientä muutosta. minulla uusi teksti.
3) tekstin näkyvyys heikkoa (sininen järvipohja valkea teksti)
4) tonttikartta: kohdennus kuntakeskuksen osayleiskaavakohdasta;
omakotitalotontit näkyviin.
5) keskiaukeaman tekstit myös vas. kuvien alla heikosti näkyvillä.
6) ...myös luomuna, suomen ykkösaluetta, puutarhan nimi, suomen suurimpia.
myös kesäkukat...
suoraan tuottajilta ja haukivuoren uudelta torilta. alakuvan kaalikuvaan tilan
nimi.
7) viimeisen sivun kartta sama kuin vanhassa esitteessä.
8) kuvissa haluttaisiin ainakin näkyvän uusi tori ja nykynäkymä järvelle,
Häkkilän uusittu polku, satama konkreettisemmin; olisiko uuden suunnitelman
pohja tai kuva järveltä päin? Aluejohtokunnan puheenjohtaja ja Saku NiiloRämä tekevät tarvittavat muutokset luonnosesitteesen 4.4.2016 mennessä.
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§ 22
Vanhan infotaulun kunnostaminen entisellä Siwan tontilla Haukivuorella
MliDno-2016-831
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Entisen Siwan tontilla on infotaulu, jonka sinne sijoitti Info Media Oy. Taululle
ei ole ollut viime vuosina käyttöä, eikä sen kunnosta ole huolehdittu. Kyseinen
yritys on luopunut omistajuudesta ja on luovuttanut sen Mikkelin kaupungille.
Mikkelin kaupungin teknisellä toimella ei ole sille käyttöä ja se on edelleen
luovutettu Haukivuoren aluejohtokunnan käyttöön. Infotaulua voidaan
hyödyntää mm. alueen markkinoinnissa.
Ehdotus; Kunnostetaan taulu aluejohtokunnan johdolla. Taululle keskitetään
Haukivuoren alueen vapaat omakoti-, vapaa-ajan ja teollisuustonttien
myyntiesittely ja toimeen liittyvät karttapohjat, sekä yrittäjille muuta esittely- ja
myyntitilaa.
Päätös; Hyväksyttiin.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Aluejohtokunta vahvistaa valmistelutyöryhmän päätöksen seuraavalla
lisäyksellä; Työryhmän muodostavat Asko Kohvakka, Mika Karppinen ja Olli
Lahti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tekninen toimi
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§ 23
Mikkeli siistiksi 2016 kampanja
MliDno-2016-829
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Haukivuorella toteutetaan myös tänä vuonna Mikkeli siistiksi kampanja.
Asemankylällä ja muualla pitäjän alueella järjestetään erillinen siivouspäivä,
johon voivat osallistua asukkaat, oppilaat jne. Ajankohta on 22.4.- 3.5.2016.
Talkoiden järjestelyissä ovat mukana Mikkelin kaupungin työpajat,
ympäristöpalvelut, yhteispalvelupisteet sekä YIT:n kuntatekniikka ja
Viherpalvelut Hyvönen. Lisätietoa saat työpajojen kampanjatoimistosta
puh. 040 129 4382 tai 044 794 2439. Tarvittava tarvikkeet toimittaa Mikkelin
kaupunki Haukivuoren kirjaston yhteispalvelupisteeseen. Tapahtuman
yhdyshenkilönä on Jarmo Häkkinen ja Olli Lahti.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin seuraavilla täsmennyksillä; Haukivuorella yhteinen siiivouspäivä
on tiistaina 26.4.2016. Asemankylällä aloitus klo 16.00 kokoontuminen
Haukihallin pihalla.. Tarvikkeita jätesäkkejä, käsineitä saatavilla Haukivuoren
kirjaston yhteispalvelupisteestä. Tapahtumasta ilmoitus Haukivuoren
seutulehteen.
Tiedoksi
Yhteispalvelupiste, Haukivuoren yhtenäiskoulu, Jarmo Häkkinen ja Olli Lahti
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§ 24
Haukivuoren aluejohtokunnan kokous 19.5.2016 Haukivuoritalolla ja asukasilta
Häkkilän erämajalla
MliDno-2016-830
Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Aluejohtokunnan seuraava kokous pidetään torstaina 31.3.2016 klo 18.00
Haukivuoritalolla ja sen jälkeen seuraava kokous 19.5.2016 Häkkilän erämajalla
klo 17.00. Häkkilän kokouksen yhteydessä pidetään myös asukasilta. Elokuun
kokous pidetään Moilalan erämajalla mukaan lukien asukasilta.
Ehdotus; Aluejohtokunta kokoontuu Haukivuoritalolla 19.5.2016 klo 17.00,
jonka jälkeen pidetään asukasilta Häkkilän erämajalla klo 19.00 ja kahvitarjoilu
klo 18.45. Asukasillan aluksi aluejohtokunnan tiedotustilaisuus ja sen jälkeen
Häkkilän luontopolun ja pyöräilyreitin esittely.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi
Päätös
Hyväksyttin.
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§ 25
Mikkelin kaupungin hallíntorakenteen uudistumisen vaikutus Mikkelin
aluejohtokuntiin
Aluejohtokunta otti yksimielisesti käsiteltäväksi seuraavan asian
Mikkelin kaupungin hallíntorakenteen uudistumisen vaikutus Mikkelin
aluejohtokuntiin
Mikkelin kaupungissa on aloitettu hallintorakenteen uudistaminen (Kh
18.1.2016 § 6).
Keskeiset uudistamisprosessin kysymykset ovat seuraavat:
- millainen on tulevaisuuden Mikkeli ja millaisen organisaation ja
johtamisjärjestelmän se tarvitsee?
- millainen rooli on poliittisella ja toisaalta viranhaltijajohtamisella?
- millainen henkilöstö tarvitaan toteuttamaan muutos ja Mikkelin
tulevaisuuden ratkaisut?
- miten toteutetaan kuntalaisten osallistaminen?
Tulevaisuuden Mikkelin uudistamisprosessin tavoitteena on
- avoimella, innostavalla ja osallistavalla tekemisellä luoda ja toteuttaa
Mikkelin omat ratkaisut kaupungin tehtävien, palveuiden, hallintorakenteen
ja johtamisjärjestelmän uudistamiseksi tavalla, joka mahdollistaa
vaikuttavammin, tehokkaammin ja ketterämmin toimivan kaupungin;
- valmistella uudistukset vuoden 2016 kevään ja syksyn aikana niin,
että kaupunginvaltuusto päättää uudesta hallintorakenteesta ja
johtamisjärjestelmästä marraskuussa 2016 osana vuoden 2017 talousarviota;
uuden hallintorakenteen perusperiaatteista on tarkoitus päättää
kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.5.2016.
- valmistella uuden hallintorakenteen ja johtamisjärjestelmän toimeenpano
niin, että ne niiden mukainen toiminta käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien
jälkeen 1.6.2017 käynnistyvän valtuustokauden alusta lukien.
Mikkelin kaupungissa on aloitettu hallintorakenteen uudistaminen (Kh
18.1.2016 § 6).
Keskeiset uudistamisprosessin kysymykset ovat seuraavat:
- millainen on tulevaisuuden Mikkeli ja millaisen organisaation ja
johtamisjärjestelmän se tarvitsee?
- millainen rooli on poliittisella ja toisaalta viranhaltijajohtamisella?
- millainen henkilöstö tarvitaan toteuttamaan muutos ja Mikkelin
tulevaisuuden ratkaisut?
- miten toteutetaan kuntalaisten osallistaminen?
Tulevaisuuden Mikkelin uudistamisprosessin tavoitteena on
- avoimella, innostavalla ja osallistavalla tekemisellä luoda ja toteuttaa
Mikkelin omat ratkaisut kaupungin tehtävien, palveuiden, hallintorakenteen
ja johtamisjärjestelmän uudistamiseksi tavalla, joka mahdollistaa
vaikuttavammin, tehokkaammin ja ketterämmin toimivan kaupungin;
- valmistella uudistukset vuoden 2016 kevään ja syksyn aikana niin,
että kaupunginvaltuusto päättää uudesta hallintorakenteesta ja
johtamisjärjestelmästä marraskuussa 2016 osana vuoden 2017 talousarviota;
uuden hallintorakenteen perusperiaatteista on tarkoitus päättää
kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.5.2016.
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- valmistella uuden hallintorakenteen ja johtamisjärjestelmän toimeenpano
niin, että ne niiden mukainen toiminta käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien
jälkeen 1.6.2017 käynnistyvän valtuustokauden alusta lukien.
Asiasta oli aluejohtokunnan kokouksessa informoimassa strategia- ja
kehityspäällikkö Aki Kauranen.
Puheenjohtaja esitteli aluejohtokunnan jäsenille valmistelemansa
aluejohtokunann kehittämisesityksen. Liitteenä esitys.

Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Puheenjohtaja esitti valmistelemansa esityksen saatettavaksi edelleen tiedoksi
uudistusprosessin operatiivisen valmistelun ohjausryhmälle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 26
Tiedoksi
1. Rinneprojektin tilanne
2. Haukivuorelaiset ry:n Leader-hakemus ja toimenpiteet
3. Päiväkoti hanke on merkitty kaupungin rakennusohjelmassa vuosille
2017-2018.
4. Tulevan kesän sataman kioskin vuokrausilmoitus
5. Neuvottelu 2.3.2016 aluejohtokunnan edustajien ja ylihammaslääkäri
Tarja Rutkiewiczin kanssa Haukivuoren terveyskeskuksella.
Ylihammaslääkärin toi esille, että yhtenä hammashoidon tehostajana
Mikkelissä tullaan käyttämään syksystä alkaen kannettavaa hoitoyksikköä,
jonka voi pystyttää esimerkiksi koulu- tai päivähoidon tilaan. Ideana on,
että esimerkiksi koululaisten hammastarkastuksia voidaan jatkossa tehdä
liukuhihnalla nopeasti ja siinä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta, onko aihetta
hammashoitolassa käyntiin. Näin koko ikäluokka tulee myös tarkastettua, eikä
unohtuneita asiakaskäyntejä tule.
- Kannettava hoitoyksikkö aloittaa syksyllä myös Haukivuorella. Tehokkuuden
kautta mahdollisuus suhteellisesti hieman kasvattaa muun hammashoidon
resurssia.
- Hammashoidon resurssit: Hammaslääkäri ja suuhygienisti tavoitettavissa
yhtenä päivänä joka toinen viikko.
- Tarkastuksiin kuluva laskennallinen aika 3 päivää yhtenäiskoululla, 2 päivää
päivähoidossa, loppu käytettävissä hammashoitoon muille kohderyhmille.
6. Mikkelin Seudun Matkailu ry:n puheenjohtajille kirje.
Aluejohtokunnan puheenjohtajan on kirjeessä esittänyt entisten liitoskuntien
matkailuinfopisteiden kehittämistä, siten että sieltä on tietoa saatavilla sitä
tarvitseville.
7. Kävelypolut
Haukivuorella on esitetty uuden kävelypolun käyttöön ottamista Haukivuoren
satamasta Kisarannan kautta Laanilahdelle.
8. Kirje Osuuskauppa Suur-Savolle
Kirjeessä on esitetty, että Osuuskauppa Suur-Savo ei sijoittaisi omistamalleen
S-Marketin tontille tuottajavastuun mukaisia keräyspisteitä. Perusteena on se,
että keskitämme Haukivuorella nyt kaikki jätteiden palautukset jäteasemalle.
Rinki Oy voisi vuokrata tilat jäteasemalta ja tuoda sinne astiansa ja tyhjentää
ne myös alueelta. Myös liikenteellisesti tämä olisi paras ratkaisu, koska torin ja
parkkipaikan alue on ahdas edellä mainittujen normaalitilojen osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
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Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§16, §20, §21, §22
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

