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§ 101
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä
tietoverkossa 2.10.2019.
Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 3.10.2019.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla
2.10.2019 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 3.10.2019.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Juha Vuori, Markku Kakriainen,
Kerttu Hakala, Raimo Heinänen, Veli Liikanen ja Armi Salo-Oksa olivat ilmoittaneet
esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu
Hannu Tullinen, Jaana Strandman, Pekka Heikkilä, Vesa Himanen, Jukka Saikkonen ja
Jukka Rossi.
Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 45 varsinaista valtuutettua, 6
varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.
Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin
verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä
lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 102
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Mali Soininen ja Jarno Strengell.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä
tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 375,30.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 103, 07.10.2019
§ 103
Eron myöntäminen Risto Rouhiaiselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen
valitseminen
MliDno-2017-1221
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 375
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Tarkstuslautakunnan jäsen Risto Rouhiainen on lähettänyt seuraavan kirjeen 8.9.2019:
"Kunnioittaen pyydän, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle, että
minulle myönnettäisiin ero Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.
Mikkelin kaupunginvaltuusto on valinnut 26.8.2019 minut kaupunginhallituksen
varajäseneksi, joten en voi toimia tarkastuskunnan jäsenenä.
Mikkelissä, syyskuun 8. päivänä 2019 Risto Rouhiainen"
Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ylönen Teijo, monipalvelukeskuksen johtaja, eläkeläinen
Teittinen Leena, myymäläpäällikkö, eläkeläinen
Barck Paavo, Sähköasentaja, eläkeläinen
Kauppinen Heli, viestintäsuunnittelija, VPJ
Asikainen Katariina, laivavirkailija, FM
Rouhiainen Risto, KTM
Sihvonen Jari, aluepäällikkö
Elkharam Tiina, yrittäjä
Oksman Juhani, insinööri, PJ

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anttonen Pertti, luutnantti, evp
Wallenberg Minna, vartija, järjestyksenvalvoja
Tähtinen Tiina, merkonomi, tilahuoltaja
Koski Mirja, sairaanhoitaja, eläkeläinen
Soivanen Satu, ekonomi, TKI-asiantuntija
Hulkkonen Hannu, terveystarkastaja, eläkeläinen
Hänninen Ville, metsäkoneenkuljettaja
Ruuth Noora, metsätalousinsinööri (AMK), maatalousyrittäjä
Kirjalainen Miikka, yrittäjä

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
07.10.2019

7/2019

8 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää eron Risto
Rouhiaiselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen
tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 103
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Risto Rouhiaiselle
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto myönsi eron Risto Rouhiaiselle ja valitsi hänen sijaansa
tarkastuslautakunnan jäseneksi yrittäjä Harri Kivisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Risto Rouhiainen, valittu jäsen, tarkastuslautakunta,
luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta
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Kaupunginhallitus, § 374,30.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 104, 07.10.2019
§ 104
Maakuntavaltuuston toimikausi
MliDno-2019-459
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 374
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan 23.9.2019 § 134 käsitellyt
maakuntavaltuuston toimikautta. Maakuntaliiton perussopimuksen 2. luvun 13 §:n
mukaan kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
”Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen
vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2 500 asukasta kohti. Kullekin varsinaiselle
jäsenelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen. Maakuntavaltuuston jäsenten ja
varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien
ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714
/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on säädetty laissa erikseen."
Kuntien edustajainkokous on valinnut kokouksessaan 14.8.2017 7 § nykyisen
maakuntavaltuuston. Edustajainkokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että
maakuntahallituksen esitys on ollut, että "kuluvalle kuntavaalikaudelle valitaan yhteensä
67 valtuutettua ja kullekin henkilökohtainen varajäsen." Päätös on kuitenkin muotoiltu
siten, että sillä objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntavaltuuston toimikausi
vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan
kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden
maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.
Kuntalain 79 §:n säännökset huomioon ottaen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu,
kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi
seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä mitä
edustajainkokouksessa 14.8.2017 7 § on päätökseksi kirjattu. Tästä syystä
edustajainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn osalta
perussopimuksen vastainen.
Kuntaliitto on antanut asiasta lausunnon, jossa se toteaa yhtenä ratkaisuna em.
asiaan, että "jäsenkuntien valtuustoille vietäisiin tiedoksi se, että edustajainkokouksen
päätös on ollut perussopimuksen vastainen ja tilanne on aiheutunut virheellisestä
olettamuksesta, jonka mukaan valtuuston toimikausi lakimuutosten vuoksi päättyisi
vuoden 2019 lopussa. Valtuustot merkitsisivät asian tiedoksi ja hyväksyisivät sen, että
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maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden
loppuun."
Em. mukaisesti Etelä-Savon maakuntahallitus esittää, että jäsenkunnat merkitsisivät
em. asian tiedokseen ja hyväksyisivät, että maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu
perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se
merkitsee tiedoksi, että kuntien edustajainkokouksessa 14.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös
on perussopimuksen vastainen maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti
kuntavaalikauden loppuun.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 104
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi, että kuntien
edustajainkokouksessa 14.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös on perussopimuksen vastainen
maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti
kuntavaalikauden loppuun.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon maakuntaliitto
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 123,17.09.2019
Kaupunginhallitus, § 370,30.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 105, 07.10.2019
§ 105
Lisämäärärahaesitys Urheilutalon purku
MliDno-2019-1736
Kaupunkiympäristölautakunta, 17.09.2019, § 123
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
Kaupunkisuunnittelu on valmistellut asemakaavan muutoksen 4. kaupunginosan
(Kaukola) korttelissa 28 ja katualueilla. Kyseinen kaava mahdollistaa alueella
sijaitsevan Urheilutalon sekä asuinrakennuksen purkamisen ja alueen kehittämisen
asuinkerrostalokäyttöön. Urheilutalon vuokrasopimukset ovat päättyneet ja rakennus
odottaa purkamista.
Tonttikaupan edistämiseksi pyritään kerrotalotontit saamaan tarjolle uusille
rakentajille jo keväällä 2020. Nopealla realisoinnilla saadaan lisäksi kaupungin
kustannukset minimoitua tyhjilleen jääneestä rakennuksesta. Urheilutalon ja
asuinrakennuksen purkaminen aloitetaan loppuvuodesta 2019 ja saatetaan valmiiksi
kevään 2020 aikana. Purkamiseen ei ole tehty määrärahavarausta vuodelle 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 100 000 euron
lisämäärärahan käyttötalouteen Urheilutalon purkamiseen vuodelle 2019. Purkamisen
kokonaiskustannusarvio on 300 000 euroa. Loppuosuus 200 000 euroa kohdistuu
vuodelle 2020 ja hyväksytään talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 370
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää asumisen ja
toimintaympäristön palvelualueelle 100 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen
Urheilutalon purkamiseen vuodelle 2019. Purkamisen kokonaiskustannusarvio on
300 000 euroa. Loppuosuus 200 000 euroa kohdistuu vuodelle 2020 ja hyväksytään
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 105
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää asumisen ja
toimintaympäristön palvelualueelle 100 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen
Urheilutalon purkamiseen vuodelle 2019. Purkamisen kokonaiskustannusarvio on
300 000 euroa. Loppuosuus 200 000 euroa kohdistuu vuodelle 2020 ja hyväksytään
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Jarkko Hyttinen,
talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito
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Kaupunginvaltuusto, § 80,17.06.2019
Kaupunginhallitus, § 372,30.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 106, 07.10.2019
§ 106
Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018
MliDno-2019-753
Kaupunginvaltuusto, 17.06.2019, § 80
Liitteet

1 Liite Kv Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
Ehdotus
Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta
saattaa vuoden 2018 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
esittää kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta
raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2019 loppuun mennessä
toimenpiteitä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten
ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.
Päätös
Merkittiin ja hyväksyttiin.
Merkitään, että pykälät 80, 81 ja 82 käsiteltiin samanaikaisesti.

Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 372
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Siira, Tiia Tamlander
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tiedoksi liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja
havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä
arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 106
Liitteet

1 Liite Kv Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat
selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä
kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen
epäkohtien korjaamiseksi.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, tulosalueet
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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
Kaupunginvaltuusto, § 107, 07.10.2019
§ 107
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,
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Markku Kakriainen, Jaakko Väänänen, Pekka Pöyry,
Jaana Strandman, Taina Harmoinen, Outi Kauria,
Marja Kauppi, Seija Kuikka, Heikki Nykänen"
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.
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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
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
Valmistelijat / 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.
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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
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 107
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnan vastauksen Keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Merkittiin.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko strategia- sana korvata ohjelma-sanalla.
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
07.10.2019

7/2019

19 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 73,09.10.2017
Kaupunginhallitus, § 158,06.11.2017
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 97,21.08.2019
Kaupunginhallitus, § 340,02.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 108, 07.10.2019
§ 108
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.
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Taloudelliset vaikutukset
Esimerkki: Kahdeksalla aktiivisella käyttökuukaudella laskettuna, Rantakeitaassa
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
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junioreille, alle 19-vuotiaiden ohjaustoimintaan osoitetut ohjaaja-avustukset sekä
muut lasten ja nuorten liikunnan järjestämiseen myönnetyt kohdeavustukset. Syksyllä
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
Valmistelijat / lisätiedot:
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Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
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.

Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 108
Liitteet

1 Liite Kv Käyttömaksutuotot 2018, juniorit
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jarno Strengell esitti, että
kaupunginvaltuuston vastaus on sama kuin alkuperäinen valtuustoaloite. Koska
kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston
päätökseksi.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko strategia- sana korvata ohjelma-sanalla.
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen saman sisältöisenä kuin
alkuperäinen valtuustoaloite.
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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
Kaupunginvaltuusto, § 109, 07.10.2019
§ 109
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.
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Kaupunginhallitus, 08.01.2018, § 18
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
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 341
Valmistelijat / 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.

Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 109
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Merkittiin.
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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
Kaupunginvaltuusto, § 110, 07.10.2019
§ 110
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
Valmistelijat / 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.

Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 110
Liitteet

1 Liite Kv Maastopyöräilyreitti
2 Liite Kv Kalevankankaan talvikävelyreitti 2018
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Jenni Tissarin ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Merkittiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 40,18.03.2019
Kaupunginhallitus, § 156,01.04.2019
Kaupunkiympäristölautakunta, § 107,27.08.2019
Kaupunginhallitus, § 358,09.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 111, 07.10.2019
§ 111
Valtuustoaloite: Neitvuoren ja Luonterin metsien suojelu
MliDno-2019-701
Kaupunginvaltuusto, 18.03.2019, § 40
Valtuutettu Veli Liikanen ym. esittivät 18.3.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta
seuraavaa:
"Uudet suurselvitykset ovat tuoneet mukanaan erittäin huolestuttavia uutisia Suomen
luonnon hyvinvoinnista. Vuoden 2018 lopussa julkaistiin uusi luontotyyppien
uhanalaisuusarvio ja maaliskuun alussa lajien uhanalaisuusarvio, joiden visti on
selkeä: lajien ja luontotyyppien uhanalaistuminen jatkuu suomessa kiihtyvää tahtia.
Tähän asti käytetyt keinot eivät riitä pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden
köyhtymistä.
Kyse on yhteisestä tulevaisuudestamme. Kehityksen kääntäminen vaatii
luontokohteiden suojelun lisäämistä niin kunnan kuin valtionkin mailla. Suojelua on
selkeästi edullisinta edistää sellaisissa kohteissa, joissa luonnontilaisten ympäristöjen
varjelu hyödyttää myös alueiden virkistyskäyttöä ja matkailuelinkeinoja.
Mikkelin kaupunki on toteuttanut osana metsästrategiatyötään
metsiensuojeluohjelma METSOon sopivien kohteiden inventointi- ja
suunnitteluhankkeen. Loppuraportti valmistui jo 2011, mutta METSO-kohteiden
suojelu ei ole edennyt, vaikka hankkeen loppuraportissa tunnistettiin useita arvokkaita
kohteita kaupungin metsistä.
Esitämme, että Mikkelin kaupunki suojelisi METSO-ohjelman keinoin seuraavat alueet:
1. Metsäkiinteistöt Neitvuoren pohjoispuolella. Anttolan Neitvuorella on merkittävä
metsien ja kallioalueiden suojelukokonaisuus pääosin valtion maalla. Neivuori
on Hiidenmaan retkeilyreitistöjen solmupaikka, ja Neitvuoren laelta avautuu
maakunnan upeimpia järvimaisemia. Nykyiseen suojelukokonaisuuteen liittyy
pohjoispuolella kaupungin metsäkiinteistöjä, joilta on arvioitu lukuisia METSO- eli
luonnonsuojelullisia arvoja. Syrjäisyyden, maastonmuotojen ja karuuden vuoksi
metsätalouden harjoittaminen kiinteistöllä on erittäin rajoitettua. Neitvuoren
alueen retkeily- ja matkailukäyttö on vilkastunut selvästi viime vuosina, ja
nykyinen suojelualue voi jopa ruuhkautua.
2. Korvensaari Luonterilla. Luonterin järviallas yksi upeimmista Saimaan altaista.
Vesi on kirkasta, rannat laajasti rakentamattomia ja saimaannorpan ohella
kalastajat ja erityisesti melojat viihtyvät Luonterilla. Myös Luonterin saarien
metsät ovat hienoja luonnoltaan ja niitä arvostavat eliöiden lisäksi järvellä
liikkuvat retkeilijät ympäri vuoden. Kaupunki on suojellut osan saaristaan
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yksityisinä suojelualueina, mutta luonnoltaan tärkeä ja maiseman kannalta
keskeisellä paikalla sijaitseva Korvensaari on edelleen suurelta osin
metsätalousmaana . Saarihakkuut ovat kuitenkin muuttuneet rajoitetummiksi
niin vedenlaatu- kuin maisematekijöidenkin vuoksi.
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ryhtyy toimiin edellä mainittujen
alueiden suojelemiseksi.
Mikkelissä 18.3.2019
Veli Liikanen
Kerttu Hakala, Heli Kauppinen, Minna Pöntinen,
Mikko Siitonen, Nina Jussi-Pekka"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Merkitään, että varavaltuutettu Olli Marjalaakso poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus, 01.04.2019, § 156
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön
palvelualueen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2019 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 27.08.2019, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Annamari Huttunen
Valtuutetut Veli Liikanen, Kerttu Hakala, Heli Kauppinen, Minna Pöntinen, Mikko
Siitonen ja Nina Jussi-Pekka ovat tehneet 18.3.2019 valtuustoaloitteen Neitvuoren ja
Luonterin metsien suojelusta.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Mikkelin kaupunki suojelisi METSO -ohjelman
keinoin kaupungin omistamat metsäkiinteistöt Neitvuoren pohjoispuolella ja
Luonterin Korvensaaressa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.4.2019 päättänyt
lähettää valtuustoaloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen
valmisteltavaksi.
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METSO on valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 2008 aloitettu Etelä-Suomen
metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on pysäyttää
metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon
monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa varten on laadittu luonnontieteelliset
valintaperusteet, jotka ohjaavat valitsemaan monimuotoisuuden kannalta parhaita
alueita METSO -ohjelmaan. Suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja
suojelukeinoista riippuen siitä on mahdollisuus saada korvausta.
Mikkelin kaupungin metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten metsissä
tehtiin maastoinventoinnit 2010 -2011 ja tämän aineiston pohjalta edelleen erillisenä
hankkeena 27 kohteen yksityiskohtaisempi selvitys, jossa metsäkuvioita arvioitiin
METSO -ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisesti
ympäristöministeriön myöntämän 25 000 euron rahoituksen turvin.
Hyväksytyssä metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 2014 -2021 on
esitetty, että kaupunki neuvottelee ELY -keskuksen kanssa valintakriteerit täyttävien
15 kohteen (n. 74 ha) suojelusta, suojeluehdoista ja korvauksista. Lisäksi
kaupunginhallitus on 4.2.2019 hyväksynyt esityksen Ylä-Säynätjärven ranta-alueen (66
ha) tarjoamisesta METSO -suojeluohjelmaan.
1.Mikkelin kaupungin omistamat kiinteistöt Neitvuoren pohjoispuolella Hiidenmaan
retkeilyreittien ympäristössä.
Kaupungin omistama metsäalue yhteensä 94 ha muodostuu kahdesta eri kiinteistöstä
Paasola 491-473-3-13 ( 63 ha) ja Sulama 491-473-5-7 (31 ha). Hiidenmaan
retkeilyreitistö kulkee osittain kaupungin omistamilla mailla ja Paasolan tilalla
Sulamajärven rannalla sijaitseva Hiidenkota on yksi reitin levähdyspaikoista. Osa
Sulaman kiinteistöstä (9 ha) kuuluu Luonterin rantayleiskaavan maa- ja
metsätalousalueeseen (M).
Alueelle on rakennettu metsätiet yhteishankkeina toisten maanomistajien kanssa ja
kaupunki on Kaukasenvuoren (2004) ja Rahilammen (2008) metsäteiden osakas.
Metsien hoidossa ja käytössä on huomioitu retkeilyreitit ja Hiidenkodan ympäristö.
Metsät ovat pääasiassa kuivahkoa ja tuoretta kangasta, puusto on mäntyvaltaista ja
puuston keski-ikä 63 vuotta, vaihteluväli 9 -122 vuotta. Metsämaan nykypuusto on 144
m³/ha. Metsäsuunnitelmaa varten tehdyssä maastoinventoinnissa 2011 alueelta on
kartoitettu metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä 0,3 ha ja muita
arvokkaita elinympäristöjä 16,6 ha. METSO -kohteiden inventointihankkeessa 2011
valintaperusteet täyttäviä elinympäristöjä raportoitiin Paasolan tilalta 3,3 ha ja
Sulaman tilalta 17,8 ha. Metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 2014 -2021
ja neuvotteluissa ELY -keskuksen kanssa kaupunki on esittänyt hankkeessa
inventoitujen kohteiden liittämistä (21,1 ha) METSO -suojeluohjelmaan.
2. Mikkelin kaupungin omistamat kiinteistöt Saimaan Luonterin alueella
Kaupungin maanomistus Luonterin saarissa on yhteensä 160 ha ja kiinteistöjä on
kolme: Saarenranta 491-487-2-83 (6 ha), Uudistalo 491-487-2-122 (47 ha)
ja Korvensaari 491-487-2-194 (107 ha). Metsäalueet sijaitsevat pääosin Korvensaaren
pohjoisosassa (124 ha). Uudistalon ja Korvensaaren kiinteistöihin kuuluu lisäksi
yhteensä 29 pienempää saarta ja luotoa, joista pinta-alaltaan suurimmat ovat
Kapasaari, Varteussaari ja Makutsaaret.
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Kaupungin hakemuksesta Luonterin keskellä sijaitsevat 19 saarta ja luotoa (22 ha) on
rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi Mikkelin lääninhallituksen päätöksellä 16.11.1981.
Rauhoituksen tarkoituksena on saaristomaiseman ja uhanalaisen saimaanhylkeen
elinympäristön suojelu. Rauhoitusmääräysten mukaisesti alueella on kielletty mm.
metsänkaato ja kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen
maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen.
Seutukaavamääräysten yleissuositusta noudattaen kaupunki laati omistamilleen
virkistys- ja luonnonsuojelualueiksi varatuille Luonterin saarille vuonna 1988 käyttö- ja
hoitosuunnitelman, jonka kaupunginhallitus ja Mikkelin lääninhallitus hyväksyivät.
Tässä suunnitelmassa on määritelty metsätalouskäytön periaatteiksi mm.
maisemallisten tekijöiden ja metsäluonnon monimuotoisuuden erityinen
huomioiminen sekä esitetty alueet, jotka jätetään kokonaan luonnontilaisiksi.
Kaupungin Luonterin alueella omistamat kiinteistöt liitettiin valtioneuvoston
20.12.1990 hyväksymään rantojensuojeluohjelmaan ja myöhemmin Natura 2000 -
verkostoon.
1998 vahvistetussa Anttolan Luonterin rantayleiskaavassa kaupungin kiinteistöt on
varattu virkistysalueeksi (VR) ja luonnonsuojelualueeksi (SL-1).
Rantayleiskaavan mukaan suojeltavaksi tarkoitetun alueen toteuttamien on valtion
asia ja kaupunki aloitti neuvottelut Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa
luonnonsuojelupäätöstä vailla olevien alueiden suojelusta ja alueelle merkittyjen
maanomistajalle korvattavien yhteensä 11 rantarakennuspaikan korvauksista.
Lisäsuojelun toteuttamiseksi kaupunki esitti ensisijaisena vaihtoehtona alueiden
lunastamista valtiolle tai korvaamista vaihtomaana ja mikäli alueet jäisivät kaupungin
omistukseen, taloudellisten menetysten korvaamista ja lupaa harjoittaa alueella
edelleen metsätaloutta kaupungin laatiman käyttö- ja hoitosuunnitelman
periaatteiden mukaisesti.
Etelä-Savon ympäristökeskus teki 24.11.1999 päätöksen yksityisen
luonnonsuojelualueen (n. 112 ha) perustamisesta ja alue jäi kaupungin omistukseen.
Rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä maksettiin korvaus.
Rauhoitusmääräysten mukaan mm. neljä hehtaaria metsäalueita on jätettävä
kokonaan luonnontilaan, muutoin metsien hoito sallitaan ELY -keskuksen hyväksymän
suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on otettava huomioon alueen säilyminen
luonnonmukaisena sekä säilytettävä luonnonarvot ja maisemakuva. Rantayleiskaavan
mukaisia rantautumispaikkoja saa käyttää ja kunnostaa.
Voimassaoleva ja ELY -keskuksen hyväksymä metsänhoitosuunnitelma on tehty
vuosille 2012 -2021. Keskimääräinen kasvu suunnitelmakaudella on 8 700 m³ ja
hakkuuehdotus 4 390 m³, josta vuonna 2014 myytiin hakkuusopimuksella 2 470 m3.
Mäntyvaltainen (56 %) nykypuusto on yhteensä 29 120 m³ (182 m³/ha), keski-ikä 76 v
ja vaihteluväli 3 -117 v.
Luonterin saarikiinteistöt eivät olleet mukana METSO -inventointihankkeessa 2011,
koska alueen luonnonsuojelusta on jo tehty päätökset.
Mikkelin kaupungin metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 2014 -2021
Luonterin Natura 2000 -alueeseen kuuluvat kiinteistöt on ryhmitelty mahdollisiin
myytäviin kiinteistöihin. Kaupungin omistukseen esitetään edelleen jätettäväksi
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rantayleiskaavan rantautumispaikoille rakennettuja retkisatamia ja Saimaan
virkistysyhdistyksen omistamaa saunaa varten erotettavat määräalat.
Neuvottelut METSO- kohteiden suojelusta on käynnistetty ELY -keskuksen kanssa
vuonna 2015 kaupungin aloitteesta. Neuvottelujen etenemistä on hidastanut ELY -
keskukselle tehtyjen suojeluesitysten runsaus, riittämättömät määrärahat ja
suojelupäätösten painottuminen yksityisten metsänomistajien kohteisiin.
Jatkoneuvottelussa 14.5.2019 ELY -keskus teki oman ehdotuksensa METSO -suojeluun
liitettävistä kaupungin tarjoamista alueista (yhteensä 158 ha), mukaan lukien mm. Ylä-
Säynätjärven ranta-alue, koko Sulaman kiinteistö ja 8,4 hehtaaria Paasolan kiinteistön
alueelta. ELY -keskus on luvannut tehdä korvausesityksensä tämän vuoden aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunki jatkaa neuvotteluja Neitvuoren pohjoispuolella omistamiensa
metsäkiinteistöjen METSO -suojelusta ELY -keskuksen 14.5.2019 tekemän esityksen
mukaisesti.
Luonterin alueen metsäkiinteistöjä koskevat luonnonsuojelupäätökset on tehty jo
vuosina 1981 ja 1999, mutta kaupunki on edelleen kiinnostunut neuvottelemaan
alueiden myymisestä valtion omistukseen.
Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle yllä olevan asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen
selvityksen vastineena Neitvuoren ja Luonterin metsien suojelua koskevaan
valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 09.09.2019, § 358
Valmistelijat / lisätiedot:
Annamari Huttunen
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Veli Liikasen ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 111
Ehdotus
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Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Veli Liikasen ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 112
Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025
mennessä
MliDno-2019-1877
Valtuutettu Pekka Pöyry esitti 7.10.2019 Keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki ottaa tavoitteeksi
puolittaa ulkomailta tuotavien raaka-aineiden kulutuksen kaupunkikonsernissa
vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kattava suunnitelma ja
ohjeistus.
Ilmansaasteet, ilmastonmuutos ja sen seuraukset ovat merkittävimpiä uhkia ihmisten
hyvinvoinnille ja ympäristölle. Liikennesektori on ylivoimaisesti suurin yksittäinen
hiilidioksidipäästöjen tuottaja niin suomessa kuin globaalilla tasolla. Esimerkiksi EU-28
maissa liikenteen päästöt tuottavat 27% kaikesta CO2 päästöistä ja päästöt ovat
tavoitteista huolimatta kasvussa kaikilla liikenteen sektoreilla. Sektorin sisällä
maantieliikenteen osuus on edelleen suurin, kasvavin on puolestaan lentoliikenteen
osuus. (EEA, 2018) Muita merkittäviä päästölähteitä ovat mm. rahtilaivaliikenne, joka
tuottaa paitsi CO2 päästöjä, mutta myös muita ilmansaasteita kuten rikki ja
typpioksidipäästöjä. Myös rahtilaivaliikenteen osuus on ennusteiden mukaan kasvava,
eikä kuljetusmuotoa juurikaan ole tarkasteltu ilmastonmuutoskeskustelussa (Trimmer
& Godar, 2019).
Näitä suurimpia liikenteen päästölähteitä voidaan hillitä tehokkaimmin vähentämällä
ulkomailta tuotavien tuotteiden määrää ja vastaavasti suosimalla mahdollisimman
lähellä tuotettuja tuotteita, jolloin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi. Helpommin tämä
ilmastovastuun kantaminen onnistuu, kun kaupunkimme edistää voimallisesti ja
konkreettisesti hankintojen kautta liikenteeseen liittyvien päästöjen vähentämistä.
Ulkomaisista tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden merkittävä
vähentäminen on mahdollista. Kotimaisia raaka-aineita suosimalla päästövaikutukset
pienenevät, ja samalla vaikutamme kotimaiseen työllisyyteen, eettisiin
tuotantotapoihin, ympäristön monimuotoisuuteen ja terveellisyyteen. Suomessa
tuotantoeläinten hyvinvointi ja hyvä terveystilanne mahdollistaa antibioottien
vähäisen käytön. Näin mikrobilääkeresistenssitilanne on kansainvälisessä vertailussa
poikkeuksellisen hyvä (LUKE). Kotimaisessa ruoantuotannossa esimerkiksi torjunta-
ainejäämät ovat merkittävästi tuontiruokaa pienemmällä tasolla Eurooppalaiseenkin
verrattuna ja niiden peltokäyttö on Euroopan pienimpiä. Lannoitteiden
raskasmetallipitoisuuden on Euroopan tiukimmin säädeltyjä. Erityisesti kannattaa
välttää kaukomaiden tuotteita kuten riisiä ja soijaa, sillä niiden tuotannossa käytetään
paljon torjunta-aineita, jotka ovat meillä kiellettyjä vaarallisten ympäristövaikutusten
tai esimerkiksi syöpäriskin vuoksi. Soija ja riisi ovat myös yleisimpiä geenimuunneltuja
kasveja.
Lähteet:
IMO: https://eiimediadatabase.wordpress.com/tag/imo-sulphur-limit/
EEA, 2018 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-
of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-11
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Liikennefakta: https://www.liikennefakta.fi/ymparisto/paastot_ja_energiankulutus
LUKE: https://www.luke.fi/ruokafakta/etusivu/suomen-hyvat-ruoantuotantotavat-ovat-
myyntivalttia/
https://www.luke.fi/ruokafakta/peltomaan_kasvit/torjunta-ainejaamat/
EUn sallitut torjunta-aineet: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=homepage&language=EN
Trimmer, C. and Godar, J. (2019). Calculating Maritime Shipping Emissions per Traded
Commodity. SEI Brief. Stockholm Environment Institute. https://www.sei.org
/publications/shipping-emissions-per-commodity/
Mikkelissä 7.10.2019
Allekirjoitukset:
Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Heikki Nykänen,
Liisa Pulliainen, Petri Pekonen, Jaakko Väänänen,
Marja Kauppi, Jaana Strandman, Outi Kauria,
Taina Harmoinen, Risto Rouhiainen, Laura Hämäläinen,
Keijo Siitari, Harri Kivinen, Seija Kuikka"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§103, §105
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
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.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
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 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
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:
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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, 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.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Muutoksenhakukielto
§104, §106, §107, §108, §109, §110, §111, §112
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

