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Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Aholainen, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Juha Vuori, poistui 13:46
Jyrki Koivikko
Liisa Ahonen
Minna Pöntinen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Olli Miettinen
Jaakko Väänänen, saapui 13:11, poistui 14:54
Mali Soininen, saapui 13:46
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, saapui 14:57
Heikki Siira, talousjohtaja, poistui 16:25
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 13:09
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, saapui 13:09
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö
Sari Häkkinen, HR-päällikkö, vt. henkilöstöjohtaja, saapui 14:57
Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, saapui 14:57, poistui 16:24
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija, saapui 16:32, poistui 16:57
Poissa

Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Soile Kuitunen
.
.
Kokouksessa tauko klo 14.15 - 14.30

Allekirjoitukset

Markku Aholainen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Ari Liikanen
Sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
06.02.2019

06.02.2019

Pekka Pöyry
Pöytäkirjantarkastaja

Jarno Strengell
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 46
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 47
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Pöyry ja Jarno Strengell.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 6.2.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 48
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
- hallituksen pöytäkirja 17.1.2019
Vaalijalan ky
- hallituksen pöytäkirja 23.1.2019
Nuorisovaltuuston pöytäkirja 23.1.2019
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Lisäksi merkittiin, että Mikkelin torilla järjestetään keskiviikkona 22.5.2019 Toxi Triage –
harjoitus, jossa harjoitellaan moniviranomaisyhteistyönä myrkkykaasuvuodon varalle.
Harjoitus on osa suurempaa kansainvälistä hanketta. Paikallisena operatiivisena
toimijana harjoituksessa toimii Etelä-Savon Pelastuslaitos yhteistyössä muiden
viranomaisten kanssa.
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§ 49
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Kaupunkiympäristölautakunta 22.1.2019
Lupa- ja valvontajaosto 24.1.2019
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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§ 50
Kaupunginvaltuuston kokouksen 10.12.2018 täytäntöönpanot
MliDno-2018-550
Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018
tehdyt päätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene
kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia,
kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§ 145
Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu 1.1.-30.6.2019
Hyväksyttiin
§ 146
Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia,
sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue,
yleishallintotiimi/Anja Kotilainen, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta
§ 147
Ryhmäperhepäiväkoti Varaviikarin lakkauttaminen ja siirtäminen Rantakylän
päiväkodin ryhmäksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi
Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Heidi Juuti, Pirjo Laakso-Vartiainen
§ 148
Ihastjärven koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi
Siekkinen, Seija Manninen, Jari Jalkanen, Janne Syrjäläinen, koulun neuvottelukunnan
puheenjohtaja ja sihteeri
Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
§ 149
Rahulan koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Sairilan kouluun
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi
Siekkinen, Seija Manninen, Olli Manninen, koulun neuvottelukunnan puheenjohtaja ja
sihteeri
§ 150
Lisämäärärahaesitys määräalan ostamiseen tilasta 491-417-3-204
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Keijo ja Tapani Marttinen, asumisen ja
toimintaympäristön palvelualue/Hannu Peltomaa, Jukka Piispa, talouspalvelut, Kunnan
Taitoa Oy/kirjanpito

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
04.02.2019

4/2019

9 (42)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 151
Talouden seuranta 10/2018 ja määrärahaesitykset
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito
§ 152
Henkilöstösuunnitelma 2019-2022
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Henkilöstöpalvelut
§ 153
Talousarvio vuonna 2019
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Talouspalvelut
§ 154
Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeiden muuttaminen
vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.12.2018: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi
Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen
§ 155
Pro Mikkeli -mitalin luovutus
§ 156
Valtuutettu Minna Pöntisen huomioiminen
§ 157
Valtuustoaloite kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisestä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 14.1.2019 § 13
§ 158
Valtuustoaloite: Kaupungin kiinteistöjen vuokrajärjestelmän uudistaminen
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 14.1.2019 § 12
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 44,28.01.2019
Kaupunginhallitus, § 51, 04.02.2019
§ 51
Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.2.2019
MliDno-2019-117
Kaupunginhallitus, 28.01.2019, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Mikkelin kaupungin kokonaan omistama Mikkelin Matkailu Oy järjestää ylimääräisen
yhtiökokouksen tiistaina 29.1.2019. Yhtiökokouksessa on päätettävänä Mikkelin
Matkailu Oy:n ja Mikkelipuistoyhdistys ry:n välisen sopimuksen hyväksyminen sekä
Mikkelin Matkailu Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen. Yhtiökokouksessa
käsiteltävien sopimusten luonnokset sekä esitys yhtiöjärjestyksen muutoksesta ovat
tämän päätöksen oheismateriaalina.
Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee kokousedustajan Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräiseen
yhtiökokoukseen sekä antaa edustajalle ohjeistuksen kokousta varten.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia jää
pöydälle ja asiaan palataan kaupunginhallituksen kokouksessa
4.2.2019. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Merkitään, että Mikkelin Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä ja
hallintojohtaja Ari Liikanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että Riihelän esittelyn jälkeen Riihelä, Jukka Savolainen ja Heikki Siira
ilmoittivat olevansa esteellisiä (Mikkelin Matkailu Oy;n hallituksen jäseniä) ja poistuivat
kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 04.02.2019, § 51
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Ehdotus
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Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee kokousedustajan Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräiseen
yhtiökokoukseen sekä antaa edustajalle ohjeistuksen kokousta varten.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunginhallitus antaa
omistajaohjeeksi Mikkelin Matkailu Oy:lle olla toteuttamatta toiminnan laajentamista
Mikkelipuistoyhdistys ry:n osalta.
Lisäksi Jyrki Koivikko esitti Olli Miettisen kannattamana, että Mikkelin Matkailu Oy:lle
annetaan ohjeeksi
Mikkelin Matkailu Oy ottaa Mikkelipuistoyhdistyksen ry:n vastuut / velat
vastattavaksi
Mikkelin Matkailu Oy saneeraa ja ulkoistaa siirtyvät liiketoiminnat
Mikkelin Matkailu Oy pyörittää ja kehittää puistoalueet ja tapahtumia
kaupunki sitoutuu limiittiluottoon / pääomittamiseen Mikkeli Matkailu Oy:lle,
noin 350.000 - 400.00 tuhatta euroa
koska Mikkelipuisto on olennainen osa Mikkelin matkailun ja mainekuvan
kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne,
jotka kannattavat Jyrki Koivikon muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Petri Pekonen, Pekka
Pöyry, Jaakko Väänänen, Markku Aholainen, Jarno Strengell, Minna Pöntinen), 4 ei
ääntä (Jyrki Koivikko, Mali Soinen, Olli Miettinen, Liisa Ahonen) ja 1 poissa (Soile
Kuitunen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Mali Soininen ja Olli Miettinen jätti asiaan eriävän
mielipiteen.
Kokousedustajaksi nimettiin hallintojohtaja Ari Liikanen ja ohjeeksi annettiin hyväksyä
yhtiöjärjestysmuutos.
Merkitään, että Mikkelipuistoyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Heidi Kelho ja Mikkelin
Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä selostivat asiaa
kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että Kirsi Olkkonen (Mikkelipuistoyhdistys edellinen toiminnanjohtaja) ja
Juha Vuori (Mikkelipuistoyhdistys ry:n hallituksen varajäsen) ilmoittivat olevansa
esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset
hyväksyttiin. Kirsi Olkkosen tilalle tuli varajäsen Jaakko Väänänen ja Juha Vuoren tilalle
varajäsen Mali Soininen.
Merkitään, että esittelyjen jälkeen Jouni Riihelä, Jukka Savolainen ja Heikki Siira
(Mikkeli Matkailu Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.
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Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 14.15 - 14.30.

Eriävä mielipide
Me allekirjoittaneet jätämme eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen §51
päätökseen.
Emme hyväksy päätöstä jättää hyödyntämättä Mikkeli Matkailu Oy:n roolia ja
vahvuuksia Mikkelin Puiston toimintojen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Mikkelin
Matkailu Oy:llä on mahdollisuus edistää Mikkelin Puiston monipuolista kehittämistä ja
samalla nostaa Mikkelin kaupungin ja seutukunnan mainetta ja vahvuutta
matkailukohteena. Samalla myös Mikkelin Matkailun rooli vahvistuu ja sillä on hyvä
mahdollisuus nostaa matkailussa myös Mikken ja Miksein rooleja. Mikkelin Matkailun
rooliin emme kuitenkaan katso kuuluvan tulevaisuudessa ravintolatoiminnan
harrastamisen.
Jyrki Koivikko

Mali Soininen

Olli Miettinen
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§ 52
Asia poistettiin esityslistalta
MliDno-2019-117
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§ 53
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilannekatsaus
MliDno-2019-192
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen selostaa ajankohtaisia asioita.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden
kuntayhtymän kanssa järjestetään yhteinen iltakoulu maanantaina 25.3.2019.
Merkitään, että kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen ja talousjohtaja Vesa Vestala
selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Lisäksi Pirjo Syväoja selosti ESPER-hankkeen
valmistelutilanteesta. Läsnä myös johtaja-ylilääkäri Jarmo J. Koski, hallintojohtaja Pasi
Marjakangas, hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen, valtuuston puheenjohtaja
Eero Aho ja hallituksen varapuheenjohtaja Arto Seppälä.
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Kaupunginhallitus, § 24,21.01.2019
Kaupunginhallitus, § 54, 04.02.2019
§ 54
Kumppanuussopimus Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry:n kanssa
MliDno-2017-2569
Kaupunginhallitus, 21.01.2019, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry:n on ollut kumppanuussopimus vuosina
2017-2018. Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja vastaavan
kumppanuussopimuksen tekemisestä vuosille 2019–2020.
Sopimussumman vastineeksi kaupunki saa näkyvyyttä oman markkinointinsa
parantamiseksi. Kumppanuussopimuksessa määritellään erikseen kaupungin
näkyvyys. Sopimuksen taloudellinen arvo on 100 000 euroa (alv 0 %)/vuosi.
Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Musiikkijuhlien
kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2019–2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana
asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että esitetystä sopimussummasta
leikataan 10 %:a kahden vuoden kuluessa.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 04.02.2019, § 54
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Mikkelin Musiikkijuhlat
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Yhdistyksen kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen kokouksessa
21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kumppanuussopimukseen ei ole tehty
muutoksia kaupungin näkyvyyteen markkinointimateriaaleissa. Sopimuksen
taloudellinen arvo on 95.000 euroa (alv 0%) vuonna 2019 ja 90.000 euroa (alv 0%)
vuonna 2020. Vastaavasti kaupungin konserttilippujen määrää on vähennetty vuosilta
2019 ja 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Musiikkijuhlien
kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2019–2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry, Mikkelin kaupunki/Emmi Eronen,
talouspalvelut, Sirpa Hyyryläinen
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Kaupunginhallitus, § 315,03.09.2018
Kaupunginhallitus, § 55, 04.02.2019
§ 55
Brändikirjan hyväksyminen
MliDno-2018-999
Kaupunginhallitus, 03.09.2018, § 315
Valmistelijat / lisätiedot:
Emmi Eronen, Ari Liikanen
Emmi.Eronen@mikkeli.fi, ari.liikanen@mikkeli.fi
markkinointisuunnittelija, hallintojohtaja
Mikkelin kaupungin brändimäärittelyjä on hiottu kesän 2018 aikana. Brändimäärittelyt
sisältävät Mikkelin brändikartan (brändin ydin, persoona, arvomaailma,
menestystekijät ja brändin vetovoima), Mikkelin tarinan ja Mikkelin hissipuheen. Nämä
brändimäärittelyt toimivat pohjamateriaalina Mikkelin kaupungin brändikäsikirjalle,
jota tullaan käsittelemään kaupunginhallituksessa syksyllä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kaupungin brändimäärittelyt pohjaksi Mikkelin
kaupungin brändikäsikirjalle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että markkinointisuunnittelija Emmi Eronen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 04.02.2019, § 55
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hänninen, Emmi Eronen
heidi.hanninen@mikkeli.fi, Emmi.Eronen@mikkeli.fi
viestintäpäällikkö, markkinointisuunnittelija
Liitteet

1 Liite Kh Brändikirja
Kaupunginhallituksen hyväksymät brändimäärittelyt (3.9.2018, §315) ovat pohjana
brändikirjalle. Brändikirja sisältää hyväksyttyjen brändimäärittelyjen lisäksi Mikkelin
äänen, esimerkkiviestejä eri kohderyhmille, linjaukset kuvatyylistä, graafisen ohjeiston
sekä esimerkkejä brändi-ilmeen sovellutuksia.
Brändityön aikana on tehty imagokuvaukset, jonka kuvia on
hyödynnetty brändikirjassa. Kuvien suunnittelussa on huomioitu kaupungin strategian
mukaiset vuoden 2019 painopistealueet.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin brändikirjan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että viestintäpäällikkö Heidi Hänninen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Avidly / Katja Loikkanen, viestintä
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 8,22.01.2019
Kaupunginhallitus, § 56, 04.02.2019
§ 56
Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa (Pitkäjärvi) ja 6. kaupunginosan (Kirjala) / Hieta- ja
Yrittäjäkatujen asemakaavan muutos
MliDno-2018-367
Kaupunkiympäristölautakunta, 22.01.2019, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 22. päivänä tammikuuta 2019
päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Suunnittelualue
Kaavamuutos koskee Mikkelin kaupungin 6. kaupunginosan (Kirjala) korttelin 26
tontteja 12, 15 ja 16, 13. kaupunginosan (Pitkäjärvi) korttelin 12 tonttia 30, korttelin 13
tontteja 5, 6 ja 7, korttelin 26 tontteja 2 ja 3, korttelin 28 tonttia 2, korttelin 29 tontteja
1 ja 2 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueita.
Suunnittelualueeseen kuuluvat korttelit 12, 13, 28 ja 29 sijaitsevat Lahdentien (valtatie
5) eteläpuolella Hietakadun ja Kiillekujan varrella. Kortteli 26 sijaitsee Lahdentien
pohjoispuolella Yrittäjäkadun varrella. Suunnittelualueilta on matkaa Mikkelin
keskustaan n. 2 kilometriä.
Kaavalle asetetut tavoitteet
Kaupungin tarkoituksena on muuttaa maankäyttöä ja parantaa elinkeinoelämän
toimintamahdollisuuksia Hietakadun ja Yrittäjäkadun tienoolla, saattaa katualueiden
aluevaraukset vastaamaan nykyistä tarvetta sekä turvata ympäröivien asuinalueiden
nykyinen laatutaso erityisesti liikenteen ja melun osalta.
Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi
Asemakaavamuutos tuli vireille 13.2.2018 kuulutuksella. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
(OAS) oli yleisesti nähtävillä 13.2.2018 – 13.3.2018. OAS:sta saatiin kolme lausuntoa.
Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa OAS:n sisältöön. Lisäksi
asemakaavamuutoksen sisällöstä on järjestetty kaksi maanomistajapalaveria 9.1.2018
ja 23.8.2018.
Kaava-alueen rajaukseen on tullut kaavaprosessin aikana muutoksia, joten OAS on
päivitetty, ja se asetetaan uudelleen nähtäville. Kaava-alueeseen lisättiin 6.
kaupunginosan (Kirjalan) korttelin 26 tontit 12, 15 ja 16 sekä osa Kirjalanpuistoa.
Kaavaratkaisun sisältö
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Asemakaavan muutoksessa Hietakadun ja Yrittäjänkadun varren kortteleiden TY-
merkintä muutetaan käyttötarkoitusmerkinnäksi KTY-1, joka sallii korttelialueille
teollisuuden
ja varastoinnin lisäksi rakennuksia liike- ja toimistokäyttöön sekä tilaa vievälle
kaupalle. KTY-1 – kortteleiden rakennusoikeutta on nostettu e=0,50:stä e=0,60:een ja
kerroslukua
on nostettu II:sta III:een. Pesulankadun katualue ja osa Hietakadun katualuetta ja
suojaviheraluetta (EV) on liitetty tontteihin.
Korttelin 12 tontin 30 käyttötarkoitusmerkintä muutetaan liikerakennusten
korttelialueesta (KL-2) asuinpientalojen koerttelialueeksi (AP). Tontilla sijaitseva ns.
Mutteribaari on lopettanut toimintansa.
Korttelissa 28 pysäköintialue (LP) liitetään tonttiin 2.
Muutosten seurauksena kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy n. 9 066 k-
m² kokonaisrakennusoikeuden ollessa 57 322 k-m², jolloin tehokkuusluvuksi
muodostuu e=0,60 KTY-1 alueilla. Kerroskorkeudet nostetaan (III). AL- ja AP-
korttelialueilla tehokkuusluvut ovat e=0,35 ja e=0,40
Laaditut selvitykset
Liito-oravien lisääntymis- ja ruokailualue sekä kulkureitti Kirjalan suunnittelualueella
on otettu huomioon asemakaavamuutoksessa. Hietakadun toimivuus sekä
Hietakadun-Ketunniementien risteysalueen toimivuus ja kiertoliittymän tilantarpeet
on myös otettu huomioon asemakaavamuutoksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti Mikkelin kaupungin 6. kaupunginosan (Kirjala) korttelin 26 tontteja 12, 15
ja 16, 13. kaupunginosan (Pitkäjärvi) korttelin 12 tonttia 30, korttelin 13 tontteja 5, 6 ja
7, korttelin 26 tontteja 2 ja 3, korttelin 28 tonttia 2, korttelin 29 tontteja 1 ja 2 sekä
niihin liittyviä katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueita koskevan asemakaavan
muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä
viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset,
Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, infra-
aluepalvelut ja rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 04.02.2019, § 56
Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Räinä
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Liitteet

1 Liite Kh Asemakaavan muutos Hietakatu ja Yrittäjänkatu
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 6. kaupunginosan (Kirjala)
korttelin 26 tontteja 12, 15 ja 16, 13. kaupunginosan (Pitkäjärvi) korttelin 12 tonttia 30,
korttelin 13 tontteja 5, 6 ja 7, korttelin 26 tontteja 2 ja 3, korttelin 28 tonttia 2, korttelin
29 tontteja 1 ja 2 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueita koskevan
asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä
viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset,
Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, infra-
aluepalvelut ja rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Kalle Räinä, Kirsi Avelin
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 9,22.01.2019
Kaupunginhallitus, § 57, 04.02.2019
§ 57
Luonterin rantayleiskaavan muutos / osa tilasta Syvälahti 491-483-6-104, Piekälänsaari
MliDno-2018-2486
Kaupunkiympäristölautakunta, 22.01.2019, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahonen
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 22. päivänä tammikuuta 2019
päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan
aloitteesta.
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Anttolan taajamasta noin 6 km itään Saimaan vesistöön
kuuluvan Luonterin Kiukuanselän ranta-alueella ja käsittää osan tilasta Syvälahti 491-
483-6-104.
Kaavan tavoitteena on muuttaa yksi RA- rakennuspaikka viereiseen alueeseen
kuuluvaksi maa- ja metsätalousalueeksi (M-1), kaavamuutoksella poistetaan yksi
lomarakennuksen rakennuspaikka.
Mitoitus alueella pienenee RA- rakennuspaikan poistamisen vuoksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 27.11.2018—
7.1.2019.
Kaavahankkeesta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnittelupalvelujen toimesta
lähettämällä 27.11.2018 päivätty ehdotus asiakirjoineen sekä kirjelmä, jonka mukaan
heille oli varattu 30 pv aikaa esittää lausuntonsa ja mielipiteensä kaavahankkeesta.
Lausuntoja tai mielipiteitä muutoksesta ei ole saatu.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutosehdotuksen (Piekälänsaari) koskien
osaa tilasta Syvälahti 491-483-6-104, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä
lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Anttolan
aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen.
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Kaupunginhallitus, 04.02.2019, § 57
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Ahonen
Liitteet

1 Liite Kh Luonterin rantaosayleiskaavan muutos Piekälänsaari
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Luonterin rantayleiskaavan
muutosehdotuksen (Piekälänsaari) koskien osaa tilasta Syvälahti 491-483-6-104,
asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,
Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Anttolan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon
pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-
Savon maakuntaliitolta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Jari Ahonen, Kirsi Avelin
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 49,26.04.2018
Kaupunkiympäristölautakunta, § 20,22.01.2019
Kaupunginhallitus, § 58, 04.02.2019
§ 58
Metso –kohteiden liittäminen suojeluohjelmaan ja Ylä-Säynätjärven ranta-alueen
lisääminen suojeluohjelmaan
MliDno-2017-2604
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 26.04.2018, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry on tehnyt 15.12.2017 aloitteen
luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin Säynätin retkeilyalueelle ja
sitä ympäröivälle metsäalueelle. Aloitteessa esitetään, että Mikkelin kaupunki
perustaa luonnonsuojelualueen Säynätin metsäalueista siten, että
luonnonsuojelualue muodostuisi Salosaari-Häyrylän osayleiskaavassa (2010)
merkinnällä SL varustetusta Säynätinsaaresta ja MU-2 -merkinnällä varustetusta Ylä-
Säynätjärven eteläosasta ja sitä ympäröivästä metsäalueesta sekä soveltuvin osin tätä
ympäröivästä M-1 -merkinnällä varustetusta metsäalueesta. Suojelualueeseen
sisältyisi myös eri-ikäisiä talousmetsinä käsiteltyjä metsäkuvioita, joiden
sisällyttäminen suojelualueeseen on perusteltua suojelualueen luontoarvojen
turvaamiseksi ja riittävän pinta-alan saavuttamiseksi.
Aloitteessa mainitaan, että Säynätin retkeilyreitti on yksi harvoista hyvin varustelluista
retkeilyreiteistä kaupungin lähiympäristössä mutta alueen virkistyskäyttö- ja
luontoarvoja uhkaa kuitenkin retkeilyreitin lähiympäristön metsien käsittely ja käyttö
talousmetsinä. Mikkelin kaupungin Metso-inventoinnissa Säynätinsaari ja sen
eteläpuoleinen metsäalue on arvioitu kuuluvaksi Metso-ohjelman kriteereien luokkiin I
ja II. Muilta osin Säynätin alueelta ei ole tehty Metso-inventointia tai muuta
luontoarvojen selvitystä. Luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistuyksen mukaan
Säynätin alueella on kuitenkin mm. saniasikorpea, joka on Etelä-Suomessa erittäin
harvivainen luontotyyppi. Alueella elää myös liito-orava. Luonnonsuojeluliiton Suur-
Savon yhdistys esittää, että Mikkelin kaupunki selvittää luontoarvot Säynätin alueella
koko kaupungin omistamalta maa-alueelta.
Perustamalla luonnonsuojelualueen kaupunki osallistuisi maa- ja
metsätalousministeriön sekä ympäristöministerlön yhdessä lanseeraamaan
Luontolahja Suomelle -kampanjaan, jossa valtio on sitoutunut suojelemaan vastaavan
alan kuin kaupungit, kunnat ja muut maanomistajat.
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan Säynätin alue on tärkeä
alue kaupunkilaisten virkistys- ja ulkoilualueena. Lisäksi koulut ja päiväkodit tekevät
alueelle säännöllisesti retkiä. Alueen varustetasoa on jatkuvasti parannettu ja alueelle
on suunnitteilla esteetön alue. Luonnon terveyttä edistävistä vaikutuksista on viime
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aikoina saatu kiistatonta tutkimustietoa ja huolehtilmalla siitä, että kaupunkilaisten
saavutettavissa on riittävästi riittävän laajoja ulkoiluun sopivia ulkoilu-, virkistys- ja
luontokohteita tuetaan myös kaupunkilaisten hyvinvointia. Hyvin varustelluilla
retkeilyalueilla odotetaan myös olevan tulevaisuudessa huomattavaa merkitystä
matkailun edistämisen kannalta. Luontokohteiden vetovoiman lisääntymisestä kertoo
viime vuosina merkittävästi nousseet kansallispuistojen kävijämäärät. Hyvinvoinnin ja
matkailun edistämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta on
tärkeää, että luonto säilytetään monimuotoisena ja riittävän laajana
ja luonnontilaisena kokonaisuutena.
Säynätin alueella on laaja kaupungin omistama metsätalouskäytössä oleva maa-alue,
jonka suojelu mahdollistaisi luonnon monimuotoisuuden kannalta riittävän laajan
yhtenäisen suojelualueen ja ekologisen yhteyden muodostamisen Säynätin
retkeilyalueen ja Konijärven luonnonsuojelualueen
välille. Luonnonsuojelualueeseen olisi mahdollista sisällyttää kaikki Säynätin alueella
olevat kaupungin omistuksessa olevat maa-alueet Ylä-Säynätjärven, Ala-Säynätjärven,
Iso-Palvasen, Metsä-Sairilantien ja Markontien väliseltä alueelta. Vaihtoehtoisesti
luonnonsuojelualueen rajana lännessä on mahdollista käyttää Fingrid Oyj:n Yllikkälä-
Huutokoski 400 kV voimajohtolinjaa. Ehdotetun luonnonsuojelualueeksi perustettavan
alueen pohjoisosa kuuluu valmeisteilla olevaan Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaava-alueeseen merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue ja 28.8.2017
hyväksyttyyn Ecosairilan osayleiskaavaan merkinnällä MU (maa- ja
metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta).
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta pitää luonnonsuojelualueen perustamista
Säynätin alueelle perusteltuna alueen virkistyskäyttöarvojen turvaamiseksi ja esittää,
että kaupunginhallitus tekee päätöksen ls-alueen perustamisesta, minkä jälkeen
kaupunki valmistelee hakemuksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamiseksi
Säynätin alueelle. Riippumatta luonnonsuojelualueen perustamisesta Säynätin
virkistyskäyttöarvoa tulee lisätä ja huolehtia siitä, että kaupungin omistamille maa-
alueille Säynätin retkeilyalueella ja retkeilyalueen lähiympäristössä Ylä-Säynätjärven,
Ala-Säynätjärven, Iso-Palvasen, Metsä-Sairilantien ja Markontien väliin sijoittuvalle
alueelle ei kohdisteta päätehakkuita eikä muita voimakkaita metsänkäsittelytoimia,
jotka ovat ristiriidassa alueen virkistyskäyttöarvon kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 22.01.2019, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Annamari Huttunen
Luonnonsuojelualueen perustamisaloitteessa esitetty rajaus käsittää n. 400 hehtaarin
alueen, joka sisältyy hyväksyttyyn ja voimassaolevaan Mikkelin kaupungin
metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmaan vuosille 2014 -21. Suunnitelman
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valmistelutyötä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat edustajat kaupunginhallituksesta,
teknisestä lautakunnasta, kaupungin eri toimialoilta ja inventointityön tehneestä Etelä-
Savon metsäkeskuksesta. Suunnittelutyötä ohjannut ohjausryhmä on tehnyt
esityksensä noudatettavista periaatteista ja metsien käytöstä eri tarkoituksiin lakien,
kaupungin hyväksymien ohjelmien ja sitoumusten sekä kaavoituksen ja tehtyjen
inventointien pohjalta.
Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle suunnitelman hyväksymistä
10.6.2014. Kaupunginhallitus käsitteli asian 17.11.2014 (§ 420) ja hyväksyi yleiset
periaatteet kaupungin omistamien metsien käytön ja hoidon toimintaohjeeksi vuosille
2014 -21 ja oikeutti teknisen lautakunnan (nyk. kaupunkiympäristölautakunta)
antamaan tarkempia määräyksiä metsien käytöstä ja hoidosta.
Suunnitelman valmistelu ja tavoitteiden määrittely on perustunut metsien
maastoinventointeihin sekä olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen. Kilpailutetun
suunnittelutyön teki Etelä-Savon metsäkeskus. Inventoinnissa on kartoitettu
kasvupaikka- ja puustotietojen lisäksi metsälain ja luonnonsuojelulain edellyttämät
suojelukohteet, muut arvokkaat luontokohteet ja metsäluonnon monimuotoisuuden
erityiset rakennepiirteet sekä uhanalaiset kasvit ja eläimet ja muut huomionarvoiset
lajit. Tämän inventointiaineiston pohjalta käynnistyi tarkennettu METSO -ohjelmaan
soveltuvien kohteiden inventointi- ja suunnitteluhanke, jonka konsulttina toimi
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. METSO -ohjelma on Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuuden toimintaohjelma, jossa suojelu perustuu maanomistajien
vapaaehtoisuuteen.
Suojelualoitteessa esitetyllä alueella on tehty METSO -kohteiden inventointi
Säynätinsaaressa (4,3 ha) ja Pieni-Palvasen ympäristössä (5,1 ha). Säynätinsaaren
inventointitulosten perusteella alue kuuluu METSO:n luonnontieteellisten
valintaperusteiden mukaisiin elinympäristöihin, Pieni-Palvasen ympäristö ei täytä
näitä valintakriteereitä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on esitetty METSO -suo-jeluun
liitettäväksi yhteensä 74 ha metsäalueita kaupungin omistamilta kiinteistöiltä
korvausta vastaan ja tästä on käyty alustava neuvottelu ELY -keskuksen kanssa 2015,
mutta neuvottelut eivät ole edenneet. Vuonna 2017 ELY -keskus on vedonnut
suojeltavaksi esitettyjen kohteiden runsaaseen tarjontaan sekä riittämättömiin
määrärahoihin ja luvannut palata asiaan.
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kampanjaan ”Luontolahjani satavuotiaalle”
kaupunki osallistui suojelemalla omistamiaan metsiä korvauksetta 35 hehtaaria
kohteilla, jotka täyttävät luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojelualueen
perustamisedellytykset.
Ns. Säynätin alueen metsätalouskäytössä on huomioitu ja jätetty toiminnan
ulkopuolelle alueella inventoidut yhteensä kahdeksan (1,4 ha) metsälain 10 §:n
mukaista erityisen tärkeää elinympäristöä ja 11 (3,5 ha) kohdetta, jotka ovat muita
arvokkaita elinympäristöjä. Alueelta löydettyjä/löytyviä liito-oravan elinympäristöjä
suojelee luonnonsuojelulain lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja
heikentämiskielto. Myös muut luonnon monimuotoisuutta edistävät kohteet on
merkitty suunnitelmatietoihin ja otetaan huomioon toimenpiteissä.
Vuonna 2018 päivitettyjen metsävaratietojen mukaan taimikoiden ja nuorten metsien
osuus ko. alueella on yhteensä 50 % pinta-alasta, puuston keski-ikä 50 v. Puuston
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elinvoimaisuuden säilyminen ja suotuisa kehittyminen edellyttää taimikoiden
hoitamista ja nuorten metsien ensiharvennushakkuita jatkossakin. Varttuneiden
metsien osuus on 29 %, uudistuskypsien 21 % pinta-alasta. Vanhimmat puustot,
yhteensä 6,9 ha, kuuluvat ikäluokkaan 121 -140 v.
Säynätin retkeilyreitti kulkee osittain metsässä, osittain rakennetulla metsätiellä.
Suurin osuus varttuneista ja uudistuskypsistä metsistä sijoittuu Ylä- Säynätjärven
rantavyöhykkeelle eikä näissä metsiköissä ole tehty tällä suunnitelmakaudella
päätehakkuita, koska on haluttu huomioida siellä kulkevat retkeilypolut.
Säynätin alueella metsiä on käytetty monipuolisesti vuosikymmenien ajan, alue on
tärkeä paikallinen kohde. Retkeily- ja metsätalouskäytön lisäksi alueella mm.
marjastetaan, sienestetään, suunnistetaan, metsästetään ja koulutetaan
palveluskoiria sekä pidetään lyhyitä leirejä. Konijärven luonnonsuojelualueen
ekologinen yhteys ei ole uhattuna, vaan suojelualue liittyy luontevasti muuhun
metsäalueeseen tarjoten mahdollisuuden erilaisten luontokohteiden vertailuun.
Rakennettu tieverkko lisää ja parantaa alueen monikäyttöä, alueen metsiä on esitetty
luomusertifioiduksi luonnontuotteiden keruualueeksi.
Luonnonsuojelulain säädökset eivät edellytä luonnonsuojelualueen perustamista
koko aloitteessa esitetylle 400 hehtaarin alueelle eikä vapaaehtoisesta suojelusta
todennäköisesti ole mahdollista maksaa korvauksia maanomistajalle. Säynätin alueen
virkistyskäyttö ja erityiset luontoarvot voidaan turvata ja metsien monikäyttöä jatkaa
edelleen ilman suojelumääräyksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki jatkaa ELY–keskuksen
kanssa neuvotteluja METSO - kohteiden liittämisestä suojeluohjelmaan ja
alkuperäiseen Säynätinsaaren suojeluesitykseen liitetään n. 5,7 hehtaaria
metsäaluetta Ylä-Säynätjärven rantavyöhykkeeltä, jolloin suojeluesityksen
kokonaispinta-ala on n. 10 hehtaaria.
Muilta osin Säynätin alueen metsien käyttöä ja hoitoa jatketaan kaupungin
hyväksymien metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelman periaatteiden ja
esitysten mukaisesti virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus ja arvokkaat
luontokohteet huomioiden.
Päätös
Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti, että esittelijän päätösehdotus hyväksytään
muuten, mutta suojelualueeseen liitetään uudessa karttaliitteessä esitetty laajempi
alue pois lukien yksityiselle maanomistajalle kuuluva alue Ylä-Säynätjärven
lounaisrannalla. Jaana Strandman kannatti Veli Liikasen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta
poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys
suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat
äänestävät jaa ja Veli Liikasen vastaesitystä kannattavat äänestävät ei. Lautakunta
hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Paavo Puhakka, Jaakko Väänänen ja
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Mali Soininen) ja 9 ei ääntä (Veli Liikanen, Vesa Himanen, Markku Himanen, Jaana
Strandman, Marita Hokkanen, Marja Kauppi, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen, Keijo
Siitari).
Puheenjohtaja totesi, että Veli Liikasen esitys hyväksyttiin.
Merkitään, että vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 04.02.2019, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Annamari Huttunen
Liitteet

1 Liite Kh Aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta Säynätin alueelle
2 Liite Kh Kartta aloitteeseen
3 Liite Kh Ilmakuva aloitteeseen
4 Liite Kh Kaupungin metsien käsittelyn periaatteet
5 Liite Kh Täydennetty suojeluesitys
6 Liite Kh Uusi kartta
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki jatkaa ELY-keskuksen kanssa
neuvotteluja METSO –kohteiden liittämisestä suojeluohjelmaan.
Kaupunkiympäristölautakunnan 22.1.2019 § 20 esittämä alue Ylä-Säynätjärven
rannalta (liite: Uusi kartta) esitetään liitettäväksi osaksi METSO-kohteita.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, Hanna
Pasonen, kaupunkiympäristölautakunta, Annamari Huttunen
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§ 59
Anttolan koulu, urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa
MliDno-2018-1976
Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
Anttolan koulu on vuoden 2018 talousarviokäsittelyn yhteydessä linjattu
toteutettavaksi vuokrakohteena. Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt koulun
tarjouspyyntöasiakirjat 2.10.2018.
Talousarviovalmistelussa hankkeen kooksi on arvioitu 5,0 milj. euroa (alv 0 %) ja
irtaimistohankintojen 200 000 euroa (alv 0 %).
Tilapalvelut on yhteistyössä hankintapalveluiden sekä ulkopuolisen konsultin kanssa
pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen 8.10.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä
tarjoukset Anttolan koulutilojen vuokrauksesta. Vuokrakohteessa toimittaja
suunnittelee ja toteuttaa tilat. Vuokralainen vastaa rakennuksen
ylläpitokustannuksista kuten ulkoalueidenhoidosta, energiasta, siivouksesta sekä
pääasiallisesti kiinteistönhuoltotehtävistä. Vuokranantajalle maksetaan kohteesta
pääomavuokraa.
Hankintailmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta julkaistiin HILMA-
ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 8.10.2018.
Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on hinta-laatusuhteeltaan edullisin
tarjous. Hinnan painoarvo on 60 % ja laadun 40 %. Laatupisteytettävinä osioina olivat
ratkaisun soveltuminen ja toimivuus koulukäyttöön 0 - 20 p, ratkaisun arkkitehtoninen
ilme ja soveltuvuus ympäristöön 0 - 5 p sekä tarjottavien tilojen huoneistoala 0 - 15 p.
Laatuarviointi toiminnallisuuden ja arkkitehtonisen ilmeen osalta on suoritettu niin,
etteivät arvioijat ole tienneet tarjoajan tai suunnittelijan nimeä eikä hintatietoa.
Määräaikaan mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat toimijat:
Cramo Adapteo Oy, Lehto Tilat Oy, Suomen Hoivatilat Oy, M-Partners Oy, Hovako Oy,
Elementit-E Oy, Temporent Oy, Parmaco Oy sekä Ab Heikius Hus-Talo Oy
Voittaneen tarjouksen perusteella päivitetty kustannusarvio Anttolan koulun
vuokraukselle on kymmenelle vuodelle laskettuna 4,25 M€. (2 456 €/m²). Sivistyksen ja
hyvinvoinnin palvelualueen vuokraa määritettäessä asiassa on huomioitava myös
rakennuksen ylläpitokustannukset, jotka muodostuvat pääomavuokran lisäksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hylkää Heikius Hus-Talo Oy:n tarjouksen tarjouspyynnössä
määritettyjen vähimmäisvaatimusten toteutumattomuuden vuoksi. Toimittajan
referenssit eivät täytä tarjouspyynnön ehtoa; Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavan
kokoisista (n. 2 000 brm²) uudisrakennushankkeista, vähintään kahdesta, kolmen viime
vuoden ajalta.
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Kaupunginhallitus hyväksyy Anttolan koulun kokonaistaloudellisesti edullisimman
Suomen Hoivatilat Oy:n tarjouksen, kokonaispistemäärä 90,046 pistettä.
Lisäksi kaupunginhallitus myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa vuokraus- ja
käyttöpalveluiden palvelupäällikön allekirjoittamaan toimittajan kanssa
esisopimuksen sekä vuokrasopimuksen tarjouspyynnössä määritetyin sopimusehdoin.
Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus
syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet, Jarkko Hyttinen
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§ 60
Kulttuurista elinvoimaa – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
MliDno-2019-337
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Vuosittain valittavien Euroopan kulttuuripääkaupunkien nimeämismenettely perustuu
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 445/2014/EU. Euroopan
kulttuuripääkaupungit 2020-2033 -toiminnan yleiset tavoitteet ovat seuraavat:
suojellaan ja edistetään Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta ja korostetaan
niiden yhteisiä piirteitä, vahvistetaan kansalaisten tunnetta kuulumisesta yhteiseen
kulttuurialueeseen ja edistetään kulttuurin panosta kaupunkien pitkän aikavälin
kehitykseen niiden omien strategioiden ja painopisteiden mukaisesti. Erityiset
tavoitteet ovat seuraavat: vahvistetaan kaupunkien kulttuuritarjonnan valikoimaa,
monimuotoisuutta ja eurooppalaista ulottuvuutta (myös valtioiden rajat ylittävän
yhteistyön avulla), laajennetaan kulttuuritarjonnan saanti- ja
osallistumismahdollisuuksia, vahvistetaan kulttuurialan valmiuksia ja sen yhteyksiä
muihin aloihin sekä kohotetaan kaupunkien kansainvälistä profiilia kulttuurin kautta.
Vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on kaksi: toinen Suomesta ja toinen
Slovakiasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kansallisen kilpailun järjestämisestä
Suomessa. Nimitystä koskevaan kilpailuun voivat osallistua kaupungit, jotka saavat
ottaa toimintaan mukaan ympäröivät alueensa.
Savonlinnassa pidettiin 16.1.2019 yhteistyöpalaveri, jossa käynnistettiin EAKR-
hankkeen (työnimi) ”Kulttuurista elinvoimaa – Savonlinna Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026” valmistelu. Hakemus tehdään kaupungin nimellä ja
mukaan tulevat: Savonlinna – Saimaa, Järvi-Suomi, Itäisen Suomen maakunnat ja
niiden keskuskaupungit. Hakemuksen on perustuttava kulttuuriohjelmaan, jolla on
vahva eurooppalainen ulottuvuus. Valmisteluhankkeen yleiset tavoitteet ovat: nostaa
Savonlinnan ja Saimaan alueen elinvoimaa kulttuurin kautta, tehdä Saimaan alueen
monipuolista kulttuuritarjontaa näkyväksi ja vahvistaa sitä, edistää kulttuurimatkailua,
vahvistaa Saimaan kulttuuritoimijoiden verkostomaista yhteistyötä ja luoda
yhteistoimintamalli kulttuuritarjonnan edistämiseksi maakuntien ja keskuskaupunkien
kesken.
Etelä-Savon maakuntaliitolle jätetään ylimaakunnallinen EAKR-hankehakemus, jota
hakee ja koordinoi Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen kesto on noin 1-1,5 vuotta
riippuen kilpailutuksen aikataulusta. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon maakuntaliitto.
Hankkeen vastuu- ja valmistelutiimin muodostavat maakuntaliitot Etelä-Savo, Etelä-
Karjala, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä kaupungit Savonlinna, Mikkeli,
Lappeenranta, Kuopio ja Joensuu. Kussakin maakunnassa nimetään vastuutiimi ja
kussakin maakunnassa toimii aluekoordinaattori/projektisuunnittelija.
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Valmisteluhankkeen kokonaiskustannus on 450 000 €, johon haetaan 70 % tukea ja
omarahoitusosuus on 30 % eli 135 000 €, joka jakaantuu maakuntien kesken
(maakuntaliitot + kaupungit). Omarahoitusosuus kullekin osallistujalle on 15.000 €.
Maakuntajohtaja Mäkinen pyytää Mikkelin kaupunkia nimeämään
kaupungin edustajan, joka toimii hankevalmisteluvaiheen
yhteyshenkilönä. Yhteyshenkilö osallistuu EAKR-hankkeen valmisteluun
kommentoimalle ja mahdollisuuksien mukaan työstämällä sitä.
kaupungin edustajan haettavan EAKR-hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmän
jäsenen tehtävä on seurata ja ohjata, että hanketta toteutetaan
hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti sekä viestiä hankkeesta
omissa sidosryhmissään.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää kaupungin osallistumisesta "Kulttuurista elinvoimaa -
Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026"-valmisteluhankkeeseen.
Lisäksi kaupunginhallitus nimeää "Kulttuurista elinvoimaa - Savonlinna Europopan
kulttuuripääkaupungiksi 2026"-hankkeeseen yhteyshenkilönsä hankevalmisteluun ja
edustajansa haettavan EAKR-hankkeen ohjausrymään.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että kaupunki sitoutuu hankkeen
omarahoitusosuuteen 15.000 €.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että Mikkelin
kaupunki on mukana edellyttäen, että myös muut tahot osallistuvat esitetyllä mallilla.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus nimesi yhteyshenkilöksi kulttuuripäällikkö Susanna Latvalan ja
ohjausryhmän jäseneksi kaupunginjohtaja Timo Halosen.
Tiedoksi
Etelä-Savon maakuntaliitto, Savonlinnan kaupunki
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§ 61
Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Otavian vuoden 2016 valtionosuuksia
koskevasta valituksesta
MliDno-2016-90
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Vastaselitys kho - otavan opisto
Korkein hallinto-oikeus on 9.1.2019 päivätyllä vastaselityspyynnöllä varannut Mikkellin
kaupungille tilaisuuden antaa vastaselitys opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnon ja
liitteiden johdosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut lausunnon koskien
Mikkelin kaupungin tekemää valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle Itä-Suomen
hallinto-oikeuden päätöksestä 18/0225/3, jolla Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi
Mikkelin kaupungin valituksen opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä dnro OKM
/53/221/2015 (Otavan opiston opiskelijamäärien oikaisu 2016).
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan vastaselityksen korkeimmalle hallinto-
oikeudelle asiassa Dnro 5251/2/18.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Korkein hallinto-oikeus
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§ 62
Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus ja siihen
liittyvien palveluiden 2016 – 2020 puitesopimukseen
MliDno-2019-357
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Susanna Turunen
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton omistama yhteishankintayksikkö. KL-
Kuntahankinnat järjestää kilpailutuksia, huolehtii puite- ja hankintasopimusten
tekemisestä sekä niiden ylläpidosta ja markkinoinnista asiakkaillensa yhteistyössä
sopimustoimittajien kanssa. Asiakkaat voivat hankkia Kuntahankintojen kilpailuttamia
tuotteita ja palveluita KL- Kuntahankintojen tekemien sopimusten perusteella
järjestämättä erillistä omaa tarjouskilpailua. KL-Kuntahankinnat Oy ei veloita
asiakkaitaan palveluistaan.
KL-Kuntahankinnat Oy on valinnut 3 Step IT Oy:n irtaimen käyttöomaisuuden
leasingrahoituksen sopimustoimittajaksi nelivuotiselle sopimuskaudelle 2016-2020.
Sopimuksen tavoitteena on tehostaa irtaimiston hankintaa julkisella sektorilla.
Kuntaorganisaatiot voivat liittyä sopimukseen ilman omaa kilpailutusta. Sopimuksen
mukaista rahoitusta voidaan käyttää irtainhankintojen rahoittamiseen.
Leasingvuokraus mahdollistaa eri toimialojen aikaisempaa nopeamman reagoinnin
joko toimintaympäristön muutoksiin, kuten maakunta- ja sote-uudistukseen tai
uusimpien vaatimusten ripeän täytäntöönpanon, kuten oppimisympäristöjen
nykyaikaistamisen.
Sopimus mahdollistaa myös jo olemassa olevan kaluston myynnin leasingyhtiölle ja
takaisinvuokrauksen. Tällöin 3 Step IT Oy maksaa asiakkaalle eli kaupungille kalustosta
yhteisesti sovitun ostosumman ja tämän jälkeen kaupunki maksaa laitteista vuokraa 3
Step IT Oy:lle. Vuokraus helpottaa mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen
aiheuttamia käytännön toimenpiteitä, koska vuokraus mahdollistaa tehdyn
leasingsopimuksen siirrot toiselle organisaatiolle.
Sopimus on puitesopimus eikä edellytä leasingrahoituksen käyttämistä, mutta antaa
siihen tarvittaessa mahdollisuuden. Sopimukset sisältävät pelkästään hankintojen
rahoituksen. Hankinnat kaupunki tekee normaaliin tapaan ja valitsee toimittajan
omien valintakriteerien mukaan. Kyseessä on jatkuvien hankintojen sopimusmalli,
jossa yksittäiset hankinnat saadaan helposti liitettyä samalle sopimukselle rahoituksen
piiriin.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki liittyy KL-Kuntahankkinat Oy:n
puitesopimukseen ja ryhtyy tarvittaessa käyttämään irtaimen käyttöomaisuuden
leasingrahoitusta sekä siihen liittyviä palveluja. Hankintapalvelut valtuutetaan
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sopimaan tarkemmin sopimuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä ja
hankintapäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan liittymissopimus KL-Kuntahankinnat
Oy:n kanssa.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Tiedoksi
talouspalvelut, hankintapalvelut
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§ 63
Muut asiat, kaupunginhallitus
Päätös
Muita asioita ei ollut.
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Muutoksenhakukielto
§46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §55, §56, §57, §58, §61, §62, §63
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§54, §60
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.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
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Oikaisuvaatimus
§59
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta
vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka
molemmat.
1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle
ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä
tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10
Sähköposti: kirjaamo@mikkeli.fi
Faksinumero: 015 194 2040
Puhelinnumero: 015 1941
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
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hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus
kohdistuu
miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat
yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku
muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat
yhteystiedot.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11
Sähköposti: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15
2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen
hankintalain 130 §:n 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle
ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä
tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa
asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
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
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.
Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:
Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Faksinumero: 015 194 2040
Kirjaamon aukioloaika: 9-15
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
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oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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

