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Saapuvilla olleet jäsenet
Kirsi Olkkonen, puheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Jukka Pöyry
Jyrki Koivikko, poistui 15:15
Mali Soininen
Minna Pöntinen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Soile Kuitunen
Jatta Juhola, varajäsen
Olli Marjalaakso, varajäsen, saapui 15:15
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, saapui 16:13, poistui 19:03
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, poistui 19:03
Heikki Siira, talousjohtaja, poistui 15:15
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, poistui 15:16
Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, saapui 15:16, poistui 16:08
Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, saapui 16:13, poistui 18:55
Heikki Saastamoinen, Xamk Oy:n toimitusjohtaja, rehtori, poistui 15:15
Mirja Toikka, Xamk Oy:n varatoimitusjohtaja, vararehtori, poistui 15:15
Kalevi Niemi, Xamk Oy:n kehitysjohtaja, poistui 15:15
Tero Tallinen, Xamk Oy:n hallinto- ja talousjohtaja, poistui 15:15
Olli Marjalaakso, konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja, poistui 15:15
Poissa

Arto Seppälä
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
.
.
Käsittelyjärjestys: § 326-327, 330-331, 328-329, 332-344
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
04.09.2019

04.09.2019

Armi Salo-Oksa
Pöytäkirjantarkastaja

Jarno Strengell
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 326
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 327
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Armi Salo-Oksa ja Jarno Strengell.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 4.9.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.09.2019

21/2019

6 (45)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 328
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Kerros- ja rivitalotonttien hinnoittelu - aiemmin tehdyt luovutuspäätökset;
kahden taloyhtiön kirjeet asiaan liittyen sekä kaupunginjohtajan ja
kaupunginlakimiehen allekirjoittama vastaus 28.6.2019
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 15.8.2019
Vaalijalan kuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 21.8.2019
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus keskusteli oheismateriaalina olevista toteutuneista kerros- ja
rivitalotonttien kaupoista ja niihin liittyvistä hinnoitteluista ja antoi valmisteluohjeeksi
päätöksen tehneelle viranomaiselle tehdä asiassa itseoikaisu hallintolain 8 luvun
mukaisesti.
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§ 329
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 21.8.2019
Mikkelin seudun ympäristölautakunta 21.8.2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.8.2019
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä
päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 330
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n johdon vierailu 2.9.2019
MliDno-2019-1294
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko,
rehtori/toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, varatoimitusjohtaja/vararehtori Mirja
Toikka ja kehitysjohtaja/vararehtori Kalevi Niemi tulevat kertomaan
ammattikorkeakoulun ajankohtaisista asioista kaupunginhallituksen
kokoukseen 2.9.2019 klo 14.00
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Jyrki Koivikko, rehtori/toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen,
varatoimitusjohtaja/vararehtori Mirja Toikka talousjohtaja/vararehtori Tero Tallinen ja
kehitysjohtaja/vararehtori Kalevi Niemi kertoivat ammattikorkeakoulun
ajankohtaisista asioista.
Merkitään, että Jyrki Koivikko poistui kokouksesta ja varajäsen Olli Marjalaakso saapui
kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 85,18.06.2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 80,22.08.2019
Kaupunginhallitus, § 331, 02.09.2019
§ 331
Rantakylän yhtenäiskoulun kivikoulun korjaustyöt
MliDno-2015-2308
Kaupunkiympäristölautakunta, 18.06.2019, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Osa Rantakylän yhtenäiskoulun käyttäjistä on kokenut saavansa oireita sisäilmasta
niin sanotun kivikoulun puolella. Kivikoulu on rakennettu vuonna 1956 ja se ei ole
ollut viimeisimmän peruskorjauksen piirissä.
Rakennukseen tehdyissä tutkimuksissa on havaittu rakennusajalle tyypillisiä
rakenneratkaisuja, jotka ovat osittain vaurioituneet. Nämä voivat vaikuttaa kiinteistön
sisäilman laatuun. Kellarikerroksessa, jossa on teknisen käsityön luokka sekä
varastotiloja, on havaittu rakenteissa kosteusvaurioita ja mikrobikasvustoa sekä
lattiapinnoitteessa paikallisia vaurioita. Lisäksi kiinteistössä oli ilmavuotoja
rakenteiden läpi. Sisäilman laatuun on näiden rakenteellisten ongelmien lisäksi
vaikuttanut puutteet ilmanvaihtojärjestelmän suodatuksessa sekä tiloissa ollut runsas
yläpölykertymä.
Kohteeseen on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä. Työryhmä on
pyytänyt Mikkelin kaupungin terveysvalvonnalta lausuntoa Rantakylän kivikoulusta.
Terveysvalvonnan lausunnon mukaan rakennuksessa on terveydensuojelulain
tarkoittama terveyshaitta, jonka poistamiseksi toiminnanharjoittaja on velvollinen
ryhtymään toimenpiteisiin. Mikäli korjaustoimet tehdään kohtuullisessa ajassa ja
suojaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa, ei terveydensuojeluviranomaisen asettamia
käyttörajoituksia tarvita.
Kohteen korjaustarpeet painottuvat rakennuksen kellaritilaan. Korjauksen
kustannusten määrittämiseksi voidaan yksikköhintana pitää suuruusluokkaa 1500 €
/m². Tämän lisäksi on ulkopuolisia kustannuksia. Laseknnallinen kustannustaso on 1
M euron suuruusluokassa. Tämä korjaus sisältää kellarin osalta lattian tuplalaatan
purkamisen, ulkopuolen vedenpoistojärjestelmien uusimisen, salaojat,
sokkelieristyksen, seinien mineraalivillojen poistamisen sekä sisäpuolen pintojen
korjaukset. Rakennuksen ylemmissä kerroksissa havaitut puutteet ovat pieniä ja
helposti korjattavissa. Kustannusarvio ei sisällä tilojen käyttötarkoituksen muutoksia.
Kellaritiloihin on Rantakylän koulun viimeisimmässä remontissa suunniteltu
rakennettavaksi myös koulun puku- ja pesuhuonetiloja. Näitä ei ole toteutettu.
Hankkeen aikana todettiin kohteessa rakenteissa olevia ongelmia. Näiden tilojen
laskennallinen kustannustaso on n. 250 000 euroa.
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Vaihtoehtoinen ratkaisu kellaritilojen korjaukselle on tehdä vain tarvittavat purkutyöt
ja pakolliset korjaukset sekä poistaa tilat tämän jälkeen käytöstä. Tämä ratkaisu vaatii
kuitenkin korvaavat teknisen käsityön tilat uudisrakennukseen. Tällaisen ratkaisun
kustannusarvio on kivikoulun osalta noin 0,4 M€ ja uudiskohteen hinta on noin 1,6 M€
eli yhteensä 2 M€.
Hankkeen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2019 ja toteutusajankohta sovitaan yhdessä
käyttäjien kanssa. Hankkeen toteutukselle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että
Rantakylän koulun kivikoulun teknisen käsityön tilat sekä ulkovälinevarasto korjataan.
Muut kellarissa sijaitsevat tilat esitetään purettavaksi, jonka jälkeen tilat poistettaisiin
käytöstä. Rakennuksen ulkopuoliset salaoja- ja sadevesijärjestelmät
sokkelieristyksineen esitetään uusittaviksi tarvittavilta osin. Kustannusarvio täsmentyy
suunnittelun yhteydessä. Korjaustoimenpiteisiin varaudutaan investointiohjelman
puitteissa.
Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta pyytää asiasta kasvatus- ja opetuslautakunnan
lausunnon liitettäväksi kaupunginhallituksen esittelytekstiin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 22.08.2019, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 6/2019 hyväksynyt päätöksen, jossa
on esitetty, että Rantakylän yhtenäiskoulun kivikoulun teknisen käsityön tilat sekä
ulkovälinevarasto korjataan. Muut kellarissa sijaitsevat tilat esitetään purettaviksi,
jonka jälkeen tilat poistetaan käytöstä. Rakennuksen ulkopuoliset salaoja- ja
sadevesijärjestelmät sokkelieristyksineen esitetään uusittaviksi tarvittavilta osin.
Rantakylän yhtenäiskoulu on rakennettu 700 oppilaalle ja jo nyt siellä opiskelee yli 700
oppilasta. Syksyllä 2020 ennuste on lähellä 730 oppilasta. Tilat, joihin
purkutoimenpiteet kohdistuvat ja vain osa korjataan takaisin opetuskäyttöön, ovat
elintärkeitä. Päätöksen perusteella on syytä olettaa, että mm. teknisen käsityön
varasto, sosiaalitilat, siivouskeskus ja käytävä jäisivät remontin jälkeen pois käytöstä.
Teknisen käsityön varasto on perusedellytys opetuksen toiminnalle. Lautakunnan
päätöksestä ei käy selkeästi ilmi, jääkö tämä tila käyttöön vai ei ja luetaanko varastotila
opetustilaksi vai ei.
Koululla on jo nyt puute sosiaalitiloista, koska opetushenkilöstön määrä on
lisääntynyt. Kaikille työntekijöille ei ole osoittaa omaa kaappitilaa mm. ulkovaatteille ja
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liikuntavaatteille (luokanopettajilla tulee olla mahdollisuus vaihtaa vaatetusta mm.
liikuntatunneille). Sosiaalitila tarvitaan.
Käytävätila, joka mahdollisesti jäisi pois käytöstä estää yhtenäiskoulun rakenteen ja
luokkatilojen tehokkaan käytön. Kivikoulussa on vakituisesti yksi kolmas luokka.
Oppilaat käyvät viikoittain useamman kerran uuden kunnostetun rakennuksen tiloissa
mm. kielten, käsityön (tekstiili) ja musiikin tunneilla. Lisäksi kaikki kivikoulun oppilaat
käyttävät joka päivä ruokalaa. Käytävän puuttuminen tarkoittaisi sitä, että edellä
mainittuihin tiloihin tulisi kulkea ulkokautta. Käytävä tarvitaan jatkossakin.
Siivouskeskuksessa on tällä hetkellä normaalin siivoustarvikkeiden lisäksi
pyykinpesuyksikkö. Seuraava siivouskeskus on D-osassa toisella puolella koulua, joten
tämäkin on tärkeä säilyttää.
Remontti pitää ehdottomasti saada terveysviranomaisen lausunnon mukaan
kohtuullisessa ajassa, mutta se ei voi tarkoittaa näiden tilojen vähenemistä.
Kesästä 2018 remontissa olleista alakoulun oppilaiden sosiaalitiloista voidaan luopua,
koska oppilaat voivat tarvittaessa käyttää Rantakeitaan ja koulun muita oppilaiden
sosiaalitiloja.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 331
Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää toteuttaa Rantakylän kivikoulun teknisen käsityön tilojen
sekä ulkovälinevaraston remontin kasvastus- ja opetuslautakunnan lausunnon
mukaisesti edellyttäen, että remontti on toteuttavissa vuosille 2019-2020
hyväksyttyjen investointimäärärahojen puitteissa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti asian jättämistä pöydälle.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
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Tiedoksi
Virpi Siekkinen, Jouni Riihelä, Jarkko Hyttinen, Heikki Siira
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§ 332
Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteistyö matkailun yhteismarkkinoinnissa − Saimaa sopimus
II vuosille 2020−2025
MliDno-2019-1385
Valmistelija / lisätiedot:
Aki Kauranen
Liitteet

1 Liite Kh Saimaa-sopimusluonnos vuosille 2020-2025
2 Liite Kh Saimaa sopimuksen liite 1 - Saimaa-tiimi
3 Liite Kh Saimaa sopimuksen liite 2 - Immateriaalioikeudet
4 Liite Kh Saimaa sopimus - Lake Saimaa - yhdistyksen säännöt
Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailun kehittämistä ohjaavat strategiat ovat
tavoitteiltaan hyvin yhdenmukaisia, ja molemmissa kantavana ajatuksena on Saimaan
hyödyntäminen matkailun kehittämisen ja markkinoinnin ytimenä sekä yhteistyö.
Yhteinen tavoite on Saimaan alueen nostaminen kansainvälisesti merkittäväksi
matkailukohteeksi. Saimaan alueesta halutaan Suomen kolmas kansainvälisesti
tunnettu matkailualue Helsingin ja Lapin rinnalle.
Eteläisen Saimaan maakuntien matkailutoimijat tiedostavat, että etenkin
kansainvälisten matkailijoiden houkutteleminen alueelle sekä alueen kansainvälisen
tunnettuuden lisääminen edellyttävät merkittäviä myynninedistämis- ja
markkinointipanostuksia sekä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Yhdistämällä
markkinointipanostukset on mahdollista saada selkeä tuottavuusloikka.
Yhteismarkkinoinnin hyödyt ovat konkreettiset erityisesti kansainvälisessä
matkailumarkkinoinnissa, jossa alueen laajuudella sekä tarjonnan monipuolisuudella
on merkittävä rooli. Esiintymällä yhtenäisenä Saimaa- matkailudestinaationa alue on
kiinnostavampi ja vetovoimaisempi kansainvälisillä markkinoilla. Yhtenäinen
matkailualue vahvistaa Saimaan asemaa myös kansallisesti Lapin ja
pääkaupunkiseudun rinnalla.
Etelä-Karjalan liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Lappeenrannan kaupunki,
Imatran kaupunki, Mikkelin kaupunki ja Savonlinnan kaupunki sekä näissä
matkailumarkkinoinnista vastaavat toimijat käynnistivät vuonna 2016 keskustelun
kansainvälisestä matkailumarkkinointiyhteistyöstä. Neuvottelujen tuloksena solmittiin
syksyllä 2016 Saimaa-sopimus vuosille 2017−2019. Se on luonteeltaan aiesopimus,
jossa sopimusosapuolet sitoutuvat eteläisen Saimaan alueen kansainväliseen
yhteismarkkinointiin ja markkinointiin liittyvään tuotekehitykseen.
Sopimuksen pohjalta on kuluneen vajaan kolmen vuoden ajan tehty verkostomaisesti
yhteistyötä kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa. Yhteistyön tulokset ovat olleet
kannustavat, ja on käynyt selväksi, että yhteistyötä jatkamalla sekä sen toimintamallia
kehittämällä saadaan aikaan toistamiseen edellä mainittu tuottavuusloikka. Yhteistyön
tulokset ovat näkyneet tavoitteena olleina matkailijamäärien sekä kansallisen ja
kansainvälisen medianäkyvyyden kasvuna. Niitä on mahdollista kasvattaa edelleen,
kun yhteistyötä kehitetään ensimmäisen sopimuskauden kokemusten perusteella.
Kansallisessa matkailunkehittämisessä (mm. Visit Finland) Saimaa-yhteistyö on
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nostettu toistuvasti hyväksi esimerkiksi alueiden ja toimijoiden välisestä yhteistyöstä,
jolla saavutetaan tuloksia. Myös matkailuyritykset ovat nähneet yhteistyön ja sen
edelleen kehittämisen erittäin tärkeänä.
Yhteistyön tuloksia esiteltiin keväällä 2018 sopimuksen allekirjoittaneiden kaupunkien
kaupunginjohtajille ja maakuntien maakuntajohtajille, jonka jälkeen ensimmäisen
sopimuksen valmistellut valmisteluryhmä sai tehtäväkseen valmistella uuden
sopimuksen kaudelle 2020−2025. Valmistelun tavoitteena oli kehittää yhteisen
tahtotilan ja saatujen kokemusten perusteella entistä toimivampi yhteistyömalli, joka
samalla syventää yhteistyötä. Valmisteluryhmä selvitti eri vaihtoehtoja ja työsti niiden
pohjalta mallin, jossa yhteistyötä ehdotetaan tiivistettävän sekä samalla sen ohjausta
ja seurantaa tehostettavan perustamalla hallinnollinen yhdistys, jonka jäseniä ovat
sopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot. Toimintamalli esiteltiin kaupungin- ja
maakuntajohtajille huhtikuussa 2019, jolloin valmisteluryhmän tehtäväksi annettiin
sen viimeisteleminen ja saattaminen päätöksentekoon kesällä 2019.
Edelleen aiesopimuksen luonteisen Saimaa-sopimusluonnoksen keskeinen sisältö
vastaa ensimmäistä sopimusta. Siinä sovitaan yhteistyöstä matkailun
kattomarkkinoinnista ja sitä toteuttavasta toimintamallista. Sopimusluonnoksessa on
kaksi huomionarvoista eroa verrattuna edelliseen sopimukseen. Ensinnä uudessa
sopimusluonnoksessa ei rajata yhteistyötä kansainväliseen markkinointiin vaan sitä
voidaan tehdä myös kotimaanmarkkinoinnissa. Toiseksi sopimus sisältää mekanismin,
jolla siihen voivat liittyä myös muut kaupungit ja alueet Saimaan järvialtaan rannalla.
Varkauden kaupunki on jo ilmaissut halunsa tulla mukaan yhteistyöhön, minkä
kaupungin- ja maakuntajohtajat vahvistivat huhtikuussa 2019. Maaseutukunnat ovat
osallisia maakuntaliittojen kautta ja yritykset markkinointia tekevien yhdistysten ja
yritysten välityksellä.
Yhteinen tahtotila ja toimintamalli on kuvattu Saimaa-sopimusluonnoksessa sekä sitä
täydentävissä liitteissä (Saimaa-tiimi ja Immateriaalioikeudet), joita esitetään nyt
hyväksyttäväksi neuvotteluissa mukana olleille osapuolille ja Varkauden kaupungille.
Sen lisäksi osapuolille esitetään, että ne päättäisivät lähteä jäseneksi perustettavaan
yhdistykseen, jonka liitteenä oleva sääntöluonnos on valmisteltu osana
valmistelutyötä, sekä nimevät edustajansa yhdistyksen perustavaan kokoukseen, joka
järjestetään syyskuussa 2019. Saimaa-sopimuksen 2020−2025 olisi tarkoitus astua
voimaan 1.1.2020, jolloin sen toteuttamisesta vastaava yhdistys olisi perustettu ja
toimintavalmis. Yhdistyksen kotipaikka arvotaan sopimuksen allekirjoittaneiden
kaupunkien kesken, kun sopimuksen voimaantulo on varmistunut.
Saimaa-sopimus 2020−2025 määrittelee yhteistyön tahtotilan ja tavoitteet sekä sen
toteuttajat ja toteuttamistavat että yhteistyön johtamisen ja seurannan toimintatavat.
Siinä linjataan yleisellä tasolla menettelytavat kustannusten jakamisessa, mutta
sopimuskumppaneiden kustannuksia ei lisätä nykyisestä, ja kukin taho päättää
yhteismarkkinointiin kohdennetusta rahoituksesta erikseen.
Rahoituksen suhteen poikkeuksen muodostaa vuosi 2020, jolloin luodaan perustaa
yhteistyölle toteuttamalla perustettavan yhdistyksen omistukseen tulevat uudet,
yhteiset Saimaa.fi-nettisivut. Yhteiset nettisivut ovat sekä käytännöllinen että
symbolinen toimenpide, jotka vahvistavat yhteistyön perustaa. Ne toteutetaan
suomeksi ja kieliversioina, ja niiden valmistuttua alueelliset matkailusivustot
(Visitsaimaa.fi ja goSaimaa.fi) jäävät pois käytöstä. Etelä-Karjalan liiton on tarkoitus
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luovuttaa perustettavalle yhdistykselle Saimaa.fi-domain, goSaimaa Oy:n Lakesaimaa.
fi-domain ja Miksei Mikkeli Oy:n Lake Saimaa Purest Finland -brändi. Yhdistyksen
yhteiseen omistukseen tulevat siten keskeiset markkinoinnin välineet.
Nettisivualustan hankintaan esitetään kullekin sopimuskumppanille kertaluontoisena
suorituksena 3 500 euron alkupääoman myöntämistä perustettavalle yhdistykselle
vuodelle 2020. Kaupungit ja niiden toimintana linkittyvät yhtiöt/yhdistykset
muodostavat tässä kohtaa yhden kokonaisuuden, jolloin mukana on viisi
kaupunkikonsernia ja kaksi maakuntaa.
Yhteistyön tavoitteena on lisätä yhteistyön avulla matkailijamäärän ja -tulon kasvua
Saimaan alueella. Yhteistyöllä tavoitellaan lisäksi matkailuyritysten yhteistyön ja
verkostoitumisen lisäämistä ja sitä kautta matkailuelinkeinojen kasvua ja kehittymistä.
Yhteistyötä tehdään edelleen verkostomaisesti. Sitä toteuttaa erittäin tiivis Saimaa-
tiimi ja sitä laajemman verkoston muodostava Saimaa-ryhmä, jossa ovat mukana
matkailumarkkinoinnin keskeiset toimijatahot. Toimintaa ohjaa perustettavan
yhdistyksen hallitus, jonka työvälineinä ovat yhdistyksen syys- ja vuosikokouksessa
hyväksyttävät toimintasuunnitelma ja budjetti sekä toimintakertomus ja muut
seurannan mahdollistavat indikaattorit. '
Liitteenä Saimaa-sopimusluonnos vuosille 2020−2025 sekä sen liitteet Saimaa-tiimi ja
Immateriaalioikeudet ja sääntöluonnos perustettavalle hallinnolliselle yhdistykselle.
Ne muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka asiakirjat täydentävät toisiaan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Saimaa-sopimusluonnoksen
vuosille 2020−2025 sekä lähteä jäseneksi vuoden 2019 aikana järjestäytyvään
hallinnolliseen yhdistykseen ja asettaa edustajansa perustavaan kokoukseen.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää sitoutua Saimaan alueen kansainväliseen matkailun
yhteismarkkinointiin ja perustettavalle yhdistykselle vuonna 2020 ohjattavaan
kertaluontoiseen 3 500 euron rahoitukseen, joka käytetään Saimaa-portaalin
toteuttamiseen. Yhteismarkkinoinnin rahoituksesta päätetään erikseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Lisäksi kaupunginhallitus nimesi kokousedustajaksi kaupunginjohtaja Timo Halosen ja
varahenkilöksi hallintojohtaja Ari Liikasen sekä antoi ohjeeksi esittää yhdistykseen
hallitukseen jäseneksi matkailujohtaja Maisa Häkkistä.
Tiedoksi
Timo Halonen, Ari Liikanen, Maisa Häkkinen, Aki Kauranen, Saimaa-sopimuksen
sopimuskunnat
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§ 333
Myyntitarjous Suur-Savon Sähkön osakkeista / Rantasalmen kunta
MliDno-2019-1572
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Rantasalmen kunta lähestyy kaikkia Suur-Savon Sähkön omistajakuntia, Suur-Savon
Energiasäätiötä ja Suur-Savon Sähkö Oy:tä tällä avoimella Suur-Savon Sähkön
osakkeiden myyntitarjouksella.
Rantasalmen kunnalla on omistuksessaan 3393 kappaletta Suur-Savon Sähkön
osaketta. Kunnan vuoden 2019 talouden tasapainottaminen on suunniteltu siten, että
kunta myy vuoden 2019 aikana osan sähköyhtiön osakkeistaan.
Suur-Savon Sähkön omistajilla on lunastusoikeus yhtiön osakekauppojen yhteydessä
ja tätä oikeutta ovat kunnat joidenkin kauppojen yhteydessä käyttäneet.
Rantasalmen kunta ei ole myymässä koko osakekantaansa, vaan tarjoaa myyntiin 300
kappaletta osakkeistaan. Vähimmäishinta, jolla myynti voi tapahtua on 5.000 €/osake.
Osakkeet myydään eniten tarjoavalle kunnalle (tai muulle jakelussa mainitulle). Jos
useampi taho tarjoaa saman suuruisen hinnan, kunta pidättää oikeuden tehdä
kaupan haluamansa osapuolen kanssa.
Mikäli yksikään jakelussa mainituista ei ilmoita halukkuudestaan syyskuun 9. päivään
2019 mennessä käydä Rantasalmen kumrnn kanssa kauppaa 300 Suur-Savon Sähkön
osakkeesta vähintään edellä mainitulla hinnalla, käynnistää Rantasalmen kunta
osakkeiden avoimen myynnin kaikille sähköyhtiöomaisuudesta kiinnostuneille
tahoille.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Rantasalmen kunnalle, ettei Mikkelin kaupunki ole
kiinnostunut ostamaan Suur-Savon Sähkö Oy:n nyt tarjotulla hinnalla.
Päätös
Hyväksyttiin.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat
olevansa esteeellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Rantasalmen kunta
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Kaupunginhallitus, § 249,03.06.2019
Kaupunginhallitus, § 334, 02.09.2019
§ 334
Oikaisuvaatimus - tontin 491-31-100-1 vuokraaminen, Orijärven rantatie 1
MliDno-2019-11
Kaupunginhallitus, 03.06.2019, § 249
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Peltomaa, Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Viranhaltijapäätös kaupungingeodeetti 21.03.2019 § 53 Mediset
Hoivarakentajat Oy
Kaupungingeodeetti on päätöksellään 21.03.2019 § 53 päättänyt vuokrata
Rantakylässä osoitteessa Orijärven rantatie 1 sijaitsevan tontin 491- 31- 100-1 Mediset
Hoivarakentajat Oy:lle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut
käyttävänsä otto-oikeuttaan edellä mainittuun päätökseen.
Kyseessä olevalle tonttialueelle on vuonna 2017 haettu asemakaavamuutosta
lähialueen asukkaiden toimesta, toivomuksena alueen muuttaminen puistoksi.
Tammikuussa 2018 kaupunki (kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen) on vastannut
hakemukseen todeten, että perusteita kaavamuutokseen ei ole. Ennen tämän
vastauksen antamista asiaa oli käsitelty maankäyttötyöryhmässä, jossa oli todettu,
että Y-tontit ovat tulevaisuudessa tarpeellisia eikä niiden osalta ole syytä aloittaa
asemakaavamuutosprosesseja. Vakiintuneen Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan
sekä useiden Suomen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisten soveltaman
periaatteen mukaisesti asemakaavan Y-tontille voidaan myöntää rakennuslupa
esimerkiksi yksityisen palvelutalon tai yksityisen päiväkodin rakentamista varten.
Asiassa merkityksellistä ei siis ole se, onko toiminnan harjoittaja julkisyhteisö vai
yksityinen yritys.
Vakiintuneen, kaikkialla Suomessa samanlaisena noudatettavan
kiinteistöarviointikäytännön mukaisesti asemakaavan Y-tontin rakennusoikeuden
kerrosneliömetrihintana voidaan pitää sen lähiympäristössä sijaitsevan
pientalorakentamiseen osoitetun tontin rakennusoikeuden kerrosneliömetrihintaa.
Kyseessä oleva Y-tontti on hinnoiteltu alueella voimassa olevan rivitalotonttien
vyöhykehinnan mukaisesti, mikä on em. periaatteen toteuttamista. Täten myös tontin
maanvuokrasopimuksessa vuosivuokra ja vuokra-aika määräytyvät samoin kuin
rivitalotonteilla ollen 5 % tontin hinnasta sekä 50 vuotta.
Mikkelin kaupungissa voimassa oleva tonttihinnoittelu on rakennettu Newsec Oy:n
vuonna 2016 Mikkeliin tekemän markkinaehtoisen vyöhykehinnoittelun pohjalle. Siten
lähtökohtaisesti kaikki luovutushinnat ovat markkinaehtoisia. Kaupunki on vuonna
2018 selvittänyt yhden Kirkonvarkaudessa sijainneen tontin osalta, onko
pientaloasuinrakentamisen vyöhykehinta oikea markkinahinta sovellettavaksi myös
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palvelurakentamiseen osoitettavalle tontille. Kiinteistöarvioitsijan tekemän
kiinteistöarvion perusteella voidaan todeta näin olevan.
Mikkelin kaupungissa selvitettiin vuoden 2017 tonttihinnoittelupäätöksen valmistelun
ja täytäntöönpanon yhteydessä, täyttääkö esitetty vyöhykehinnoittelu kuntalain 130 §:
n vaatimukset. Asiassa konsultoitiin mm. Kuntaliiton johtavaa lakimiestä. Hänen
mukaansa vyöhykehinnoittelu on mahdollista sillä edellytyksellä, että hintojen
kehittymistä seurataan säännöllisesti ja mahdollisiin hintamuutoksiin reagoidaan.
Tällä tavoin voidaan varmistua siitä, että kunkin hintavyöhykkeen tonttien hinnat ovat
markkinaehtoisia, pysyvät markkinaehtoisina ja että menettely on kuntalain 130 §:n
mukainen.
Mikkelin kaupungin tontinluovutusperiaatteissa olevat säännökset samanaikaisten
tonttivarausten/vuokrausten rajoittamisesta on tarkoitettu sovellettaviksi
pientalorakentamiseen ja nimenomaan omakotitalojen rakentajille. Isommissa
hankkeissa, yritysten ollessa toimijoina, on yleensä tehtävä kaikki mahdollinen, jotta
hanke saadaan sijoittumaan Mikkeliin, sillä useat yritykset kilpailuttavat samoja
hankkeita eri kaupunkien kesken. Tähän toimintaan kuuluu kaupungin puolelta
olennaisena osana useampien samanaikaisten tonttivaihtoehtojen etsiminen ja
tarjoaminen yritykselle, jotta yritys voi etsiä toiminnalle parhaiten soveltuvan paikan ja
päättää toteuttaa hankkeen Mikkeliin.
Tontin varaaminen ei ole edellytys sen vuokraamiselle tai myymiselle. Varauspäätös
antaa yritykselle mahdollisuuden etukäteen suunnitella toimintaa tontille ja se antaa
yritykselle varmuuden siitä, että tontti on saatavissa yrityksen tarpeisiin tiettyyn
ajanhetkeen saakka. Tontin vuokraaminen tai myyminen voidaan toteuttaa myös
suoraan erilliseen vuokraus- tai myyntipäätökseen perustuen. Nyt kyseessä oleva
tontti on ollut varattuna Mediset Hoivarakentajat Oy:lle varauspäätöksellä 31.8.2018
saakka, jonka jälkeen varaus on rauennut. Kevättalvella 2019 yhtiö on palannut asiaan
saman tontin osalta tiedustellen, onko se varauksen raukeamisesta huolimatta yhä
vapaa. Koska tontti on yhä ollut vapaa eikä siihen ole kohdistunut mielenkiintoa
muiden rakentajien taholta, on todettu, että estettä sen vuokraamiseen ei ole.
Mediset Hoivarakentajat Oy:lle on Mikkelin kaupungin toimesta vuokrattu Tupalasta
1.5.2019 lukien yksi tontti, joka oli ollut varattuna heille tarjouskilpailun perusteella
30.4.2019 saakka. Saksalan tonttivaraus on rauennut.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että kaupungingeodeetin päätöstä 21.03.2019 § 53 ei
muuteta ja päätös pysytetään voimassa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 334
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
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jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Oikaisuvaatimus Kh:n päätökseen § 249, 3.6.2019
Kaupunginhallituksen päätöksestä 3.6.2019 § 249 "Otto-oikeus/Tontin 491-31-100-1
vuokraaminen, Orijärven rantatie 1" on tehty oikaisuvaatimus 17.6.2019.
Oikaisuvaatimuksessa kyseenalaistetaan luovutettavan tontin hinnan perusteena
oleva rakennusoikeuslaskelma. Kaupunki itse tulkitsee asemakaavojensa
rakennusoikeudet, joko suoraan kaavan merkintöjen perusteella, tai sitten käyttäen
apuna rakennusjärjestyksen kaavoja täydentäviä määräyksiä. Tässä tapauksessa
rakennusoikeus on tulkittu jälkimmäisellä tavalla, olettaen, että paikalle toteutetaan
pientalomaista rakentamista. Tulkinta oikausuvaatimuksessa mainitun Y-tontin 60 %
tehokkuuden mukaisesti ei olisi realistinen ottaen huomioon ympäröivälle alueelle
toteutunut olemassa oleva muu maankäyttö. Päätöksessä tehty tulkinta on kaupungin
rakennusjärjestyksen mukainen.
Alueen asukkaiden tekemään asemakaavan muutosehdotukseen on vastattu
kaupungin normaalin menettelyn mukaisesti. Palvelualueen toiminnasta vastaava
tekninen johtaja on kirjeitse vastannut kaavamuutosehdotukseen
maankäyttötyöryhmän valmistelun pohjalta. Asia on kaupungin puolelta tältä osin
loppuunkäsitelty.
Tontin hinnoittelun osalta voi todeta, että vakiintuneen, kaikkialla Suomessa
samanlaisena noudatettavan kiinteistöarviointikäytännön mukaisesti asemakaavan Y-
tontin rakennusoikeuden kerrosneliömetrihintana voidaan pitää sen lähiympäristössä
sijaitsevan pientalorakentamiseen osoitetun tontin rakennusoikeuden
kerrosneliömetrihintaa. Kyseessä oleva Y-tontti on hinnoiteltu alueella voimassa
olevan rivitalotonttien vyöhykehinnan mukaisesti, mikä on em. periaatteen
toteuttamista. Täten myös tontin maanvuokrasopimuksessa vuosivuokra ja vuokra-
aika määräytyvät samoin kuin rivitalotonteilla ollen 5 % tontin hinnasta sekä 50 vuotta.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 33 §:n 6. kohdan mukaisesti
kaupunkiympäristölautakunta päättää tonttien ja muiden rakennuspaikkojen sekä
muiden maa-alueiden vuokraamisesta sekä lyhytaikaisesta rakennushankkeen
suunnittelua varten tapahtuvasta rakennuspaikan varaamisesta. Hallintosäännössä ei
ole rajattu mitään tiettyjä tonttilajien vuokrauspäätöksiä toimivallan ulkopuolelle.
Vastaavasti asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännössä tämä
toimivalta on delegoitu edelleen kaupungingeodeetille (asumisen ja
toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 5.2.2. kohta 3.). Edellä mainitusta
delegoinnista johtuen kaupungingeodeetilla on ollut oikeus tehdä luovutuspäätös.
Mikkelin kaupungissa noudatettavat tontinluovutusperiaatteet sekä kaupungin
hallintosääntö on käsitelty samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.6.2017.
Päätösten soveltamisen osalta hallintosääntö on ensisijainen ja kunnassa on
noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Kaupungingeodeetti ei ole ylittänyt
hallinto- ja toimintasäännön kautta hänelle delegoitua toimivaltaa.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hylkää asiassa tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteettomana edellä
esitetyillä perusteilla.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti oikaisuvaatimuksen hyväksymistä
sekä samalla kaavoitusprosessin käynnistämistä. Koska kukaan ei kannattanut Jukka
Pöyryn esitystä, se raukesi.
Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen allekirjoittajat

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.09.2019

21/2019

21 (45)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 336
Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainminiseriölle hallituksen esityksen
luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta
MliDno-2019-1278
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Jukka Savolainen
ari.liikanen@mikkeli.fi, jukka.savolainen@mikkeli.fi
hallintojohtaja, kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto kuntalain muutos
2 Liite Kh Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja
144 § muuttamisesta
Kuntalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallisvalitus tulisi
valituslupamenettelyn piiriin. Sääntely olisi siten yhdenmukainen hallintovalitusta
koskevan 1.1.2020 voimaan tulevan sääntelyn kanssa. Poikkeuksista
valituslupasääntelyyn tulisi säätää erikseen. Kuntalakiin ei ehdoteta erikseen sääntelyä
valitusluvan edellytyksistä. Valitusluvan hakemisessa ja myöntämisessä sovellettaisiin
lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi myös
selkeyttävä säännös kunnan jatkovalitusoikeudesta ja siihen liittyvästä toimivallan
määräytymisestä.
Kuntalain muutoksesta on pyydetty lausuntoa kaupunginhallitukselta,
lausuntoluonnos on päätöksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle päätöksen liitteenä olevan
lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n
muuttamisesta
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 337
Etelä-Savon Energia Oy:n konsernilaina
MliDno-2018-2307
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus on hylännyt kaupungin lainatarjouksen (KH
12.8.2019 § 308) joten asia raukeaa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 338
Anttolan ja Ristiinan luontomatkailun keskuksen hankesuunnitelma
MliDno-2018-2423
Valmistelija / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
Liitteet

1 Liite Kh Anttolan luontokeskuksen ja Astuvansalmen kehittamissuunnitelma, raportti
Anttolan ja Ristiinan aluejohtokunnat ja Miksei Oy ovat edistäneet luontomatkailun
keskus -hanketta kevään 2019 aikana. Hankkeen tavoitteena oli luoda kattava
hankesuunnitelma Anttolan ja Ristiinan alueen matkailun kehittämiseksi.
Hankesuunnitelmassa painotettiin sekä molempien pitäjien omia vahvuuksia ja niiden
tuotteistamista että yhteistyön mahdollisuudet alueilla.
Suunnitelma toteutettiin yhteistyössä konsulttiyritys WSP Oy:n kanssa. Yritystä
hankesuunnitelmassa ohjasi hankkeen ohjausryhmä, jonka vetäjänä toimi
matkailujohtaja Maisa Häkkinen. Muina ohjausryhmän jäseninä olivat tekninen
johtaja, kaavoituspäällikkö, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja,
aluejohtokuntien edustajat, aluekoordinaattori, osallisuuskoordinaattori sekä Saimaa
Geopark ry:n toiminnanjohtaja. WSP Oy:stä vastuutahona toimi Tuuli Rantala. Lisäksi
yhteistyössä olivat mukana FlowHouse Oy (Jouni Kärkkäinen) sekä Retkipaikka Oy
(Antti Huttunen).
Hanke toteutettiin osallistaen Anttolan ja Ristiinan alueilla asuvia, työskenteleviä sekä
yrittäviä. Osallistamalla pyrittiin vahvaan sitoutumiseen ja toimijaverkoston luomiseen
jo hankkeen alkuvaiheissa. Hankesuunnitelma esitteleekin rahoitusvaihtoehtoja myös
paikallisille yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa.
Hankkeen eteneminen:
3.4.2019 aloituspalaveri (muodostettiin ohjausryhmä)
huhtikuu 2019 asukas- ja yrityskyselyt verkossa
7.-8.5.2019 ideapajat Anttolassa ja Ristiinassa asukkaille ja yrittäjille
27.5. ja 19.6.2019 ohjausryhmien tapaaminen
kesäkuu 2019 Ristiinan Astuvansalmi päätettiin tutkia mahdollisuutta liittää osaksi
"Prehistoric Rock Art Trails" -reittiä.
Hanke on esitelty kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuutolle seminaareissa
elokuussa 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hankesuunnitelman ja päättää antaa ohjeet
talousarvion suunnittelua varten.
Päätös
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Esittelijä täydensi esitystään siten, että hankkeeseen varataan
talousarviosuunnittelussa enintään 150.000 euron suuruinen määräraha kolmelle
vuodelle sekä huomioidaan investointiohjelmassa.
Tiedoksi
matkailujohtaja,elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
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Kaupunginvaltuusto, § 32,27.03.2017
Kaupunginhallitus, § 137,18.04.2017
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 96,21.08.2019
Kaupunginhallitus, § 339, 02.09.2019
§ 339
Valtuustoaloite liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi ja turvaamiseksi koko Mikkelin
alueella
MliDno-2017-783
Kaupunginvaltuusto, 27.03.2017, § 32
Valtuutettu Kirsi Olkkonen esitti 27.3.2017 Keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
"Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa, sekä
järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti
kestävällä tavalla.
Uuden kunnan roolissa tulee korostumaan hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys.
Mikkelissä on hienosti toteutettu Unelmat liikkeelle -vuotta, jossa on ollut tapahtumia
liikuntapäivistä hiihtopäiviin ja kokeiluissa on tuotu esille erilaisia liikuntamuotoja.
Näistä kaikista uusista liikunnan ja hyvinvoinnin avauksista voimme olla ylpeitä ja
näitä tapahtumia ja mahdollisuuksia tulee tarjota lisää kuntalaisille.
Liikunnan tulisi olla elämäntapa: Säännöllistä, toistuvaa ja koko ihmisiän yli jatkuvaa.
Liikunnan pitää olla mukavaa ja suorituspaikat helposti saavutettavissa. Kaupungin
tulee mahdollistaa liikunnan harastusmahdollisuuksia tasapuolisesti koko Mikkelin
alueella.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupungin liikuntatoimi luo
yhteiset liikuntapaikkojen ja -harrastusmahdollisuuksien tuottamistavat koko Mikkelin
alueella. Tämän tulee tuottaa mahdollisuus esimerkiksi hiihtolatujen ylläpitoon.
Kolmas sektori, kyläyhdistykset, kaupunginosaseurat ja urheiluseurat voisivat olla
mukana tuottamassa näitä palveluja. Yhdistykset ja seurat saisivat korvauksen
tekemästään työstä avustusten muodossa. Kumppanuussopimuksia tulee lisätä
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Koordinoijina olisivat Mikkelin liikuntatoimi, uusi hyvinvoinnin- ja osallisuuden
lautakunta sekä mm. aluejohtokunnat. Toiminta ulottuisi sekä kaupungin- että
maaseudun alueelle ja sen toteuttamistavan tulisi olla helppo.
Mikkelissä 27.3.2017
Keskustan valtuustoryhmä
Kirsi Olkkonen, Päivi Ylönen, Keijo Siitari,
Tero Puikkonen, Petri Pekonen, Pekka Moilanen,
Markku Kakriainen, Jaakko Väänänen, Pekka Pöyry,
Jaana Strandman, Taina Harmoinen, Outi Kauria,
Marja Kauppi, Seija Kuikka, Heikki Nykänen"
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Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 18.04.2017, § 137
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi. Lisäksi
kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 21.08.2019, § 96
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@mikkeli.fi
vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupungin tulee mahdollistaa liikunnan
harrastusmahdollisuuksia koko kaupungin alueella muun muassa lisäämällä
yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja erilaisten kumppanuussopimusten kautta.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt useita talouden tasapainottamistoimenpiteitä,
jotka vaikuttavat kaupungin palvelutarjontaan. Liikuntapaikkojen osalta on todettu
seuraavaa:
Tehdään liikuntapaikkaselvitys, jossa luokitellaan liikuntapaikat 1) säilytettäviin ja
kehitettäviin ja 2) poistettaviin sekä luodaan hoitotasoluokitus säilytettäville
liikuntapaikoille.
Lakkautetaan merkittävä määrä vähäisessä käytössä olevia ulkoliikuntapaikkoja,
jolloin niiden hoito- ja ylläpitokustannuksista saadaan säästöjä.
Lähiliikuntapaikkojen määrä vähenee ja joillakin alueilla lähin liikuntapaikka on
nykyistä kauempana.
Päätökset palveluverkon tiivistämistä ja aikataulutuksesta tehdään ta2020
valmistelun yhteydessä syksyllä 2019.
Liikuntapaikkaselvitys on valmisteilla ja se tuodaan päätöksentekoon syksyn 2019
aikana. Koska palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä kaupunginvaltuusto on
päättänyt, että liikuntapaikkojen kustannuksista tulee karsia 200 000 euroa,
liikuntapaikkaselvityksessä esitetään eräistä liikuntapaikoista luopumista.
Jotta liikuntapaikkojen ylläpito ja rakentaminen olisi pitkäjänteistä ja tavoitteellista,
liikuntapaikkakartoituksen jälkeen tulee laatia liikuntapaikkasuunnitelma riittävän
pitkälle aikajänteelle. Liikuntapaikkasuunnitelmassa linjataan, mihin suuntaan
liikuntapaikkojen ylläpitoa ja rakentamista viedään: millainen liikuntakaupunki Mikkeli
haluaa olla vuonna 2030. Tämä suunnitelmatyö tulee tehdä yhteistyössä kaupungin

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.09.2019

21/2019

27 (45)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

eri hallintokuntien kanssa, koska yhteydet muun muassa kaupunkisuunnitteluun,
kaavoitukseen, rakentamiseen, liikenteeseen, katuihin ja viheralueisiin, ympäristöön
sekä opetukseen ovat erittäin vahvat. Myös kuntalaisten, palvelujen käyttäjien ja
kolmannen sektorin kuuleminen ja osallistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Mikäli
tällainen suunnitelma päätetään tehdä, sen realistinen valmistumisaika voisi olla
toukokuu 2020.
Syksyllä valmistuvasta liikuntapaikkakartoituksesta ilmenee, millaisia liikuntapaikkoja
Mikkelissä tällä hetkellä on ja miten niitä ylläpidetään; lisäksi esitetään muutamien
liikuntapaikkojen lakkauttamista annetun ohjeistuksen mukaisesti.
Palvelusuunnitelmassa ja mahdollisessa myöhemmin hyväksyttävässä
liikuntapaikkasuunnitelmassa päätetään, millaisin resurssein ja toimenpitein Mikkelin
liikuntapolitiikassa edetään.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteen.
Päätös
Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun ehdotuksen: Hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä
olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Lisäksi lautakunta esittää
kaupunginhallitukselle, että se käynnistää ”Liikkuva Mikkeli 2030” -strategian
tekemisen.
Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että Hannu Toivonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 339
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen Keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää ”Liikkuva Mikkeli 2030” -strategian tekemisen ja
valtuuttaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoamaan strategian
valmistelutyöryhmän, johon kaupunginhallitus nimeää edustajansa. Strategian tulee
valmistua siten, että se on käytettävissä talousarvio 2021 valmistelussa.
Päätös
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Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Tarja Sinioja, Virpi Siekkinen
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Kaupunginvaltuusto, § 73,09.10.2017
Kaupunginhallitus, § 158,06.11.2017
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 97,21.08.2019
Kaupunginhallitus, § 340, 02.09.2019
§ 340
Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin liikuntatilat ilmaiseksi alle 18-vuotiaiden käyttöön
MliDno-2017-2068
Kaupunginvaltuusto, 09.10.2017, § 73
Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 9.10.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta
seuraavaa:
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki antaa maksutta
liikuntatilansa alle 18-vuotiaiden käyttöön 1.1.2019 alkaen. Edellytyksenä, että
maksuista vapautusta hakeva yhteisö on rekisteröitynyt, sekä toimittaa
toimintasuunnitelman ja talousarvion, josta ilmenee kuinka liikuntatilavuoromaksuista
säästyneet rahat käytetään täysimääräisesti vähävaraisten lasten liikuntatoiminnan
tukemiseen tai koko liikuntaryhmän toiminnan tukemiseen.
Jotta tiloja olisi mahdollista saada uudelleen ilmaiseen käyttöön, tulee rekisteröidyn
liikuntaseuran toimittaa myös toimintakertomus ja tilinpäätös, josta ilmenee että
maksuvapautuksen ehtoja on noudatettu.
Jos ehdoissa ilmenee epäselvyyksiä, on liikuntatoimistolla tai tilan vuokraajalla oikeus
pyytää liikuntaseuralta lisäselvitys ja tarvittaessa hylätä liikuntaseuran
maksuvapautusta koskeva hakemus.
Mahdollisuuksien mukaan sama ohjeistus tai osittainen vuokra-alennus annetaan
niille Mikkelin kaupungin konserniyhtiöille, jotka vuokraavat tilojaan alle 18-vuotiaiden
liikuntatoimintaan, eikä maksuvapautus tai vuokranalennus haittaa merkittävästi
konserniyhtiön tulosta.
Taustat
Kokemus on osoittanut, että vähävaraisille perheille ja opiskelijoille kuuden
kuukauden 40 euron ohjattu harrastusmaksu tai varustehankinnat voivat olla esteenä
harrastuksen aloittamiselle tai jatkamiselle.
Monessa lapsiperheessä ei kaikkina lapsen vapaa-aikoina ole aikuista ihmistä kotona
tai aikuinen ei ole kykenevä antamaan riittäviä elämän lähtökohtia lapselle.
Vapaa-ajan ohjatulla liikuntaharrastuksella on mahdollista estää lapsen syrjäytyminen
yhteiskunnasta. Väestöliiton mukaan yksi syrjäytynyt lapsi maksaa yhteiskunnalla
30 000 euroa vuodessa ja koko elämänsä aikana keskimäärin 1,4 miljoona euroa.
Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että liikunta parantaa nuoren oppimiskykyä,
fyysistä- ja psyykkistä terveyttä, sekä liikuntaan sijoitettu euro tulee viisinkertaisesti
vähentyneinä terveys- ja sosiaalimaksuina takaisin.
Taloudelliset vaikutukset
Esimerkki: Kahdeksalla aktiivisella käyttökuukaudella laskettuna, Rantakeitaassa
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rahallinen vaikutus on noin 7 000 €, Haukihallin ja Kisakaaren yhteisvaikutus 3 000 €
vuodessa.
Pelkästään tällä 10 000 € rahalla liikuntaseurat voivat avustaa kahdensadan nuoren
harrastusmaksuja, kilpailumatkoja tai varusteita 50 €/harrastaja.
Jarno Strengell
Markku Aholainen, Arto Seppälä, Kalle Nieminen,
Jatta Juhola, Hannu Tullinen, Raine Lehkonen,
Soile Kuitunen, Jenni Tissari, Laura Hämäläinen,
Tapani Korhonen, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Paavo Barck”
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 06.11.2017, § 158
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin
palvelualueelle valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2018.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 21.08.2019, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@mikkeli.fi
vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Mikkelin kaupungin ja soveltuvin osin
konserniyhtiöiden liikuntatilat annettaisiin maksutta alle 18-vuotiaiden käyttöön. Näin
säästyvillä käyttömaksumenoilla liikuntaseurat voisivat tukea vähävaraisten lasten
liikkumista.
Lasten ja nuorten liikkumisen edistäminen monipuolisin tavoin on hyvin tärkeää.
Korkeat harrastusmaksut rasittavat lapsiperheiden taloutta ja voivat jopa estää
harrastukseen osallistumisen. Tästä syystä Mikkelissä on käytössä tukimuotoja, joiden
tavoitteena on auttaa seuroja järjestämään junioriliikuntaa kohtuullisin kustannuksin.
Tällaisia ovat muun muassa useimpien liikuntapaikkojen alennetut käyttömaksut
junioreille, alle 19-vuotiaiden ohjaustoimintaan osoitetut ohjaaja-avustukset sekä
muut lasten ja nuorten liikunnan järjestämiseen myönnetyt kohdeavustukset. Syksyllä
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2019 Saimaa Stadiumilla alkaa kolme kertaa viikossa seurojen järjestämänä
liikunnallinen iltapäivätoiminta, jonka edullisen osallistumismaksun mahdollistaa se,
että ”kaupungin kiintiöön” sisältyvää käyttövuoroa ei laskuteta seuroilta. Lisäksi
kaupunki järjestää lapsille ja nuorille maksutonta liikuntatoimintaa esimerkiksi
koulujen kerhoissa, IIIK! –mikä meno –toiminnoissa sekä Ohjaamo Olkkarin nuorten
ryhmissä. Näillä kaikilla toimilla pyritään siihen, että lapsilla ja nuorilla olisi
mahdollisuus ohjattuun liikkumiseen perheen tulotasosta riippumatta.
Lähiliikuntapaikat, toimivat ja turvalliset kevyen liikenteen väylät sekä hyvin
suunnitellut koulujen pihat ja leikkipuistot ovat erittäin tärkeitä lasten omaehtoisen
liikkumisen mahdollistajia, mikä on tärkeää ottaa huomioon liikuntapaikka- ja
kaupunkisuunnittelussa.
Vaikka juniorivuoroille on useimmissa liikuntapaikoissa määritelty alemmat
käyttömaksumaksut kuin aikuisille, on kaupungin ”junnuvuoroista” saama tuotto
kuitenkin huomattava. Nurmikenttien, tekonurmikenttien, jalkapallohallin ja jäähallien
tuotto juniorivuoroista vuoden 2018 hinnoittelulla ja käyttötunneilla on yhteensä
180 000 euroa. Lisäksi uimahallien lastenlippujen tuotto vuonna 2018 oli 67 000 euroa
(liite). Rantakeitaan liikuntasalissa, Kisakaaressa ja Hauki-Hallissa sekä koulujen
liikuntasaleissa ei ole erikseen määriteltyä hintaa junioriliikunnalle, josta syystä
juniorivuorojen määrää ja niistä saatavaa tuottoa ei tilastoida. Edellisen
taksankorotuksen yhteydessä vuonna 2017 juniorivuorojen ja lastenlippujen hintoja ei
nostettu.
Koska kaupungin heikon taloudellisen tilanteen vuoksi hallintokunnilta edellytetään
tulojen lisääntymistä ja menojen vähentymistä, on merkittäviä maksuvapautuksia
mahdoton antaa. Muita käytettävissä olevia keinoja lasten liikkumisen tukemiseksi
jatketaan ja mahdollisuuksien mukaan tehostetaan.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Reijo Hämäläinen teki esityksen, että aloite palautetaan uudelleen valmisteluun.
Kukaan ei kannattanut Reijo Hämäläisen esitystä.
Keskustelun jälkeen hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti antaa
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen
tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Lisäksi lautakunta päätti, että se ottaa aloitteen
huomioon mahdollisesti käynnistettävän "Liikkuva Mikkeli 2030” -strategian tekemisen
yhteydessä.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 340
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
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sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Käyttömaksutuotot 2018, juniorit
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että aloite otetaan huomioon käynnistettävän
"Liikkuva Mikkeli 2030” -strategian tekemisen yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Tarja Sinioja, Virpi Siekkinen
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Kaupunginvaltuusto, § 109,11.12.2017
Kaupunginhallitus, § 18,08.01.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 98,21.08.2019
Kaupunginhallitus, § 341, 02.09.2019
§ 341
Valtuustoaloite: Mikkeliin parkour-alueita
MliDno-2017-2567
Kaupunginvaltuusto, 11.12.2017, § 109
Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 11.12.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Parkour on lasten ja nuorten suosima uusi liikuntalaji, jossa liikutaan
mahdollisimman sulavasti ja nopeasti paikasta toiseen ylittämällä esteitä siitä kiinni
ottamalla tai hyppäämällä esteen yli koskematta siihen.
Parkourin juuret ovat armeijan esteradoissa. Parkourissa hyödynnetään ympäristön
esineitä ja laji on helposti kaupunkiympäristöön sopiva. Lajiin antaa Mikkelissä
opetusta Etelä-Savon tanssiopisto.
Parkour kehittää yleiskuntoa, lihaskestävyyttä ja sitkeyttä sekä vahvistaa luustoa.
Monipuolisen akrobaattisuutensa vuoksi laji kehittää erityisesti myös
koordinaatiokykyä ja muuta kehonhallintaa.
Parkour sopii kaikille kokemuksesta, iästä, painosta ja sukupuolesta riippumatta.
Haasteet ja hauskuus kuuluvat asiaan. Lajin harrastajat toimivat useimmiten
muutaman hengen ryhmissä. Itse parkourin harrastaminen on yleensä erittäin
vapaamuotoista. Harrastajat tukevat, neuvovat ja innostavat toisiaan. Seuratoimintaa
uuden lajin ympärille ei ole vielä muodostunut.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunki perustaa parkouriin sopivia
harjoitusalueita. Sopivia paikkoja olisivat esimerkiksi Rantakylän urheilukentän alue ja
Kalevankankaalla Saimaa Stadiumin alue.
Mikkelissä 11.12.2017
Satu Taavitsainen/sd.
Ulla Leskinen, Hannu Tullinen, Tapani Korhonen,
Raine Lehkonen, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Jarno Strengell, Soile Kuitunen, Marita Hokkanen,
Arto Seppälä, Markku Aholainen, Jatta Juhola,
Jenni Tissari, Paavo Barck"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 08.01.2018, § 18
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen
valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee
käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2018.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 21.08.2019, § 98
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@mikkeli.fi
vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Mikkeliin perustettaisiin parkouriin sopivia
harjoitusalueita esimerkiksi Rantakylän urheilukentän tai Saimaa Stadiumin alueelle.
Parkourissa pyritään liikkumaan mahdollisimman sulavasti, nopeasti ja tehokkaasti
paikasta toiseen ja liikkumisessa hyödynnetään ympäristön esineitä ja rakenteita.
Parkourissa juostaan, hypitään, kiivetään, roikutaan ja ylitetään/alitetaan esteitä, joten
parkour kehittää tasapainoa, voimaa, kestävyyttä, tarkkuutta, tilan hahmottamista ja
luovuutta. Parkourissa myös hauskuus ja toisten kanssa jaettu kokemus on tärkeää.
Vaikka parkourissa pääosin pyritään hyödyntämään olemassa olevia rakenteita,
voidaan myös rakentaa parkour-alueita, joissa harjoitteleminen on turvallista.
Suunnitteluapua voi saada esimerkiksi ”parkourammattilaisilta” Parkour Akatemiasta
tai suomalaiselta leikki- ja liikuntavälinevalmistajalta. Erityistä huomiota on
kiinnitettävä välineiden sijoitteluun ja etäisyyksiin toisistaan sekä turvanormit
täyttävään alustaan.
14 x 17 metrin kokoisen parkouralueen laitteet maksavat noin 20 000 – 25 000 euroa,
lisäksi tulevat turva-alustan kustannukset. Yksittäisiä välineitä saa muutamasta
sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Urheilupuistoon on hankittu kaksi
kiipeilykuutiota ja tasapainorata. Yksittäiset välineet sopisivat esimerkiksi koulujen
pihojen välituntiliikkumiseen.
Palvelusuunnitelmaan liittyen Mikkeliin tehdään liikuntapaikkakartoitusta, josta
edettäneen liikuntapaikkasuunnitelman laatimiseen. Parkour-alueen rakentaminen
tuodaan ratkaistavaksi siinä vaiheessa. Yksittäisiä parkourin harjoittamiseen sopivia
välineitä voidaan mahdollisuuksien mukaan sijoittaa esimerkiksi rakennettavien
aluekoulujen yhteyteen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteen.
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Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 341
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä
olevan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa
aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 141,12.11.2018
Kaupunginhallitus, § 429,26.11.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 99,21.08.2019
Kaupunginhallitus, § 342, 02.09.2019
§ 342
Valtuustoaloite merkittyjen maastopyöräilyreittien saamiseksi Mikkeliin
MliDno-2018-2379
Kaupunginvaltuusto, 12.11.2018, § 141
Valtuutettu Jenni Tissari ym. esittivät 12.11.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta
seuraavaa:
"Maastopyöräilyllä tarkoitetaan metsässä tapahtuvaa pyöräilyä. Vuonna 2010
maastopyöräilyn harrastajia oli 330 000 (8 % suomalaisista) ja sen jälkeen kasvu on
kiihtynyt. Etelä-Savon alueella maastopyöräilyharrastajien määrä kasvaa nopeaa
tahtia. Eikä ihme, onhan eteläsavolainen luonto vailla vertaansa. Tällä hetkellä lähin
merkitty maastopyöräilyreitti sijaitsee Mäntyharjulla. Useissa muissa kaupungeissa,
kuten Kuopiossa ja Lahdessa on maastopyöräilyn kasvavaan harrastajamäärään jo
herätty. Mikkelissä reittejä voidaan rakentaa ja ylläpitää yhteistyössä muiden tahojen,
kuten esimerkiksi Mikkelin Ladun, Velo Saimaan ja Eslin kanssa.
Maastopyöräilyn eduiksi katsotaan liikunnan ja ulkoilun yhdistäminen kauniiseen
luontoon ja yhdessä olemiseen. Laji sopii kaiken ikäisille, eikä sen aloittaminen vaadi
suuria investointeja. Merkittyjen reittien teko helpottaa harrastuksen aloittamista,
sekä estää metsään eksymistä ja lisää paikallistuntemusta. Merkityn reitin olemassa
olo vähentää myös omatoimisesti tehtävää, ajoittain luontoakin rasittavaa pyöräilyä.
Matkailua, tapahtumia ja lajiharrastajia parhaiten palvelevat merkityt reittiverkostot,
joissa on eritasoisia ja pituisia reittejä ja ne ovat käytettävissä ympäri vuoden.
Reitit tulee rakentaa ehdottomasti luontoa kunnioittaen ja mahdollinen eroosio
huomioiden ja siten etteivät luonnon arvot vaarannu missään vaiheessa. Harrastajia
tulee kuulla reittiä suunnitellessa.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunki vastaa kasvaneeseen
asukkaiden ja matkailijoiden tarpeeseen ja mahdollistaa maastopyöräilyn
harrastuksen tekemällä merkittyjä maastopyöräilyreittejä ja talvipyöräilypolkuja.
Mikkelissä 12.11.2018
Jenni Tissari/sd.
Arto Seppälä, Hannu Tullinen, Markku Aholainen,
Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen, Hanne Vainio,
Jatta Juhola, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen,
Raine Lehkonen, Paavo Barck , Jarno Strengell"
Ehdotus
.
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Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 429
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen
valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee
käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 21.08.2019, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@mikkeli.fi
vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
Liitteet

1 Liite Maastopyöräreitti
2 Liite Kalevankankaan talvikävelyreitti 2018
Aloitteessa esitetään, että Mikkeliin tehtäisiin merkittyjä maastopyöräilyreittejä ja
talvipyöräilypolkuja.
Kalevankankaalle on avattu valaistu 2,8 kilometrin pituinen talvikävely-
/talvipyöräilyreitti talvikaudeksi 2018 - 2019 (kartat liitteenä). Reitillä voi liikkua
kävellen, lumikenkäillen ja talvipyöräillen. Reittiä hoidetaan tamppaamalla se
moottorikelkalla viikoittain.
Talousarvion investointiohjelmaan vuodelle 2019 on varattu 20 000 euron määräraha
Kalevankankaan maastopyöräilyreitin tekemiseen. Työ on tekeillä suunnitelman
mukaisesti (kartta liitteenä).
Syksyllä valmistuvasta liikuntapaikkakartoituksesta ilmenee, millaisia liikuntapaikkoja
Mikkelissä tällä hetkellä on ja miten niitä ylläpidetään. Palvelusuunnitelmassa ja
mahdollisessa myöhemmin hyväksyttävässä liikuntapaikkasuunnitelmassa päätetään,
millaisin resurssein ja toimenpitein Mikkelin liikuntapolitiikassa edetään.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteen.
Päätös
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Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 342
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Maastopyöräilyreitti
2 Liite Kh Kalevankankaan talvikävelyreitti 2018
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä
olevan vastauksen valtuutettu Jenni Tissarin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa
aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 100,26.08.2019
Kaupunginhallitus, § 343, 02.09.2019
§ 343
Valtuustoaloite kiinteistö- ja ulkoalueenhoidon yhdistämisestä
MliDno-2019-1646
Kaupunginvaltuusto, 26.08.2019, § 100
Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 26.8.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta
seuraavaa:
"ESITYS:
Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin kiinteistöhoito- ja kiinteistön
ulkoalueiden hoito, yhdistetään 2019 tarjouskilpailussa yhdeksi sopimukseksi. Uusi
sopimuskausi alkaa 1.10.2020.
PERUSTELU:
Mikkelissä lukuun ottamatta Ristiinaa, kiinteistönhuolto on jaettu 2-osaan,
ulkoalueidenhoito on toisella ja sisätyöt toisella toimijalla. Tämä toimintamalli ei ole
tavallisin tapa toimia, eikä kiinteistöhoidollisesti tehokkain tai ympäristöystävällisin.
Lisäksi kiinteistöjen ulkohoito on yhdistetty katujen ja puistojen
kunnossapitourakoihin, unohtaen ettei esimerkiksi katuja aurata samanlaisella
kalustolla kuin pihoja. Huomioitavaa on, että piha-alueiden ja katualueiden
kunnossapidolla on eri laatuvaatimukset.
Tehokkaampaa on toimia perinteisemmällä mallilla, jossa kiinteistönhuollon
toimenpideraja kulkee kiinteistön tontin rajassa. Tämä malli on yleisemmin käytössä ja
kiinteistön käyttäjille helpompi ymmärtää, kun palvelun tuottajia ei ole useita ja
toimija hoitaa kaikki ”talonmiehen työt”. Myös vastuu ja työnjako asiat on helpompi
selvittää, kun kaikki kuuluu yhdelle toimijalle koko kiinteistössä.
Ristiinan mallista, jossa yksi urakoitsija hoitaa kiinteistö- ja ulkotyöt on tullut
positiivista palautetta.
MUUTA HUOMIOITAVAA:
Mikkelin kiinteistö-, viheralue- ja katujen kunnossapitovalvonnan pitäisi tehdä nykyistä
tiiviimpää yhteistyötä, jotta työn laatu olisi kaikilla osa-alueilla kiitettävää.
Tämän aloitteen sisältö perustuu paikallisten kiinteistöhoitoammattilaisten- ja
yrityksen palautteeseen.
ALOITTEEN ALLEKIRJOITTANEET
Jarno Strengell
Tapani Korhonen, Reijo Hämäläinen, Jaana Vartiainen,
Arto Seppälä, Hannu Tullinen, Jatta Juhola,
Paavo Barck, Ulla Leskinen, Satu Taavitsainen,
Hanne Vainio, Petri Tikkanen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 343
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön
palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus
aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 344
Muut asiat, kaupunginhallitus
Päätös
Satu Taavitsainen nosti esille huolen 5- ja 6-vuotiaiden esikoululaisten ja
alakoululaisten koulukyytien liian tiukoista linjauksista.
Lisäksi Satu Taavitsaisen esitti huolen Helprintin tilanteesta ja tulevaisuudesta.
Pekka Pöyry esitti huolen kaupungin tekemien puitesopimusten toteutumista.
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Kunnallisvalitus
§334
Kunnallisvalitusohje
Päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
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joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta:
Postiosoite: PL 33, 50101 MIKKELI
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero (vaihde): 015 1941
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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Muutoksenhakukielto
§326, §327, §328, §329, §330, §331, §333, §335, §336, §337, §338, §339, §340, §341,
§342, §343, §344
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§332
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 ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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.
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