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Saapuvilla olleet jäsenet
Arto Seppälä, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Jukka Pöyry, saapui 14:10
Jyrki Koivikko
Mali Soininen
Minna Pöntinen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Soile Kuitunen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, poistui 16:00
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 14:20
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, saapui 14:05
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja
Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, poistui 15:45
Juha Kauppinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja , poistui 15:45
Ilkka Liljander, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankinta-asiantuntija, poistui 15:45
Allekirjoitukset

Arto Seppälä
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
14.10.2020

14.10.2020

Minna Pöntinen
Pöytäkirjantarkastaja

Jarno Strengell
Pöytäkirjantarkastaja
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 305
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 306
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Pöntinen ja Jarno Strengell.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 14.10.2020 ja on sen jälkeen
nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 307
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös kantelu asiassa ISAVI/2563/2018 koskien
Mikkelin kaupungin kaupunkirakenneselvitystyöryhmän menettelystä liittyen
kouluverkkoselvityksen laatimiseen ja tältä osin erityisesti Rahulan koulun
lakkauttamiseen
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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Kaupunginhallitus, § 118,06.04.2020
Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 16,23.04.2020
Kaupunginhallitus, § 295,21.09.2020
Kaupunginhallitus, § 308, 12.10.2020
§ 308
Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin
kilpailutus – tarjouspyynnön julkaisu kilpailullisen neuvottelumenettelyn piirissä
MliDno-2020-742
Kaupunginhallitus, 06.04.2020, § 118
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Riihelä, Reijo Turkki
Jouni.Riihela@mikkeli.fi, reijo.turkki@mikkeli.fi
tekninen johtaja, vesilaitoksen johtaja
Liitteet

1 Liite Kh EU-hankintailmoitus, osallistumispyyntö, luonnos
Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi
jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila-
kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää
liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen
yhteyteen.
Valmistuessaan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia
jätevedenkäsittelylaitoksia. Jätevedenpuhdistuksen edelläkävijänä voimme olla
turvaamassa lähivesiemme ja koko Saimaan hyvää vedenlaatua jatkossakin.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019, että vesiliikelaitos voi käynnistää
yhteistyömallin (operointipalveluiden sekä public-private-partnership -kumppanin
kilpailutuksen valmistelun (§ 532 Kehittämisalusta EcoSairila, yhteistyömallin luominen
sinisen biotalouden osaamiskeskukselle (lisäpykälä)).
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Ramboll Finland Oy ja Mikkelin Vesilaitos ovat
yhteistyössä valmistelleet jätevedenpuhdistamon operointi- ja kunnossapitopalvelujen
kilpailuttamista joulukuusta 2019 lähtien, 16.12.2019
kaupunginhallituksen hyväksymän esityksen mukaisesti.
Hankinnan valmistelu on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että kaupunkia ja vesilaitosta
sitova hankintamenettely voidaan käynnistää. Esitetään, että Mikkeli käynnistää
hankintamenettelyn sellaisen ppp-mallin kilpailuttamiseksi, jossa haetaan kaupungille
tehokkaita jätevedenpuhdistamon operointipalveluita tuottavaa sekä puhdistamon
testaus- ja kokeiluympäristöä hyödyntävän uuden liiketoiminnan syntymistä edistävää
kumppaniyritystä. Hankinnan kohteena ovat operointipalveluiden osalta Mikkelin
uuden MBR-teknologiaan perustuvan vedenpuhdistamon, aluepuhdistamoiden sekä
pumppaamojen operointi- ja kunnossapitopalvelut.
Kohteet: Metsä-Sairilan, Ristiinan, Suomenniemen, Haukivuoren ja Anttolan
jätevedenpuhdistamot sekä Kenkäveronniemen keskuspumppaamo.
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Tarjouspyyntö ja sen liiteasiakirjat tuodaan vielä ennen julkaisemista
kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Myös hankintapäätös tuodaan
kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valtuuttaa Mikkelin Vesilaitoksen käynnistämään
hankintamenettelyn yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa Metsä-
Sairilan jätevedenpuhdistamon, aluepuhdistamoiden ja pumppaamojen operointi- ja
kunnossapitopalveluista sekä kehittämiskumppanin valinnasta kilpailullisella
neuvottelumenettelyllä.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että EU-hankintailmoitus,
erityisalat OSALLISTUMISPYYNTÖ 292412 lisätään seuraava lause: Sopimus sisältää
nykyisten vedenpuhdistamojen, aluevesilaitosten sekä pumppaamojen operointi- ja
kunnossapitopalveluiden Mikkelin kaupungin henkilöstön liikkeenluovutuksen uuden
operointi- ja kunnossapitopalvelut tuottavan toimijan palvelukseen kahden vuoden
liikkeenluovutuksella, niiltä osin kuin työtehtävä siirtyy uuden toimijan tehtäväksi.
Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän
mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin muutosesitys.
Päätösesitys hyväksyttiin.
Merkitään, että Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:
n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander selostivat
asiaa kaupunginhallitukselle.

Vesiliikelaitoksen johtokunta, 23.04.2020, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Reijo Turkki
reijo.turkki@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja
Ehdotus
Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.

Kaupunginhallitus, 21.09.2020, § 295
Asiaa kaupunginhallitukselle selostavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n
toimitusjohtaja Juha Kauppinen, hankinta-asiantuntija Ilkka LIlljander ja Vesilaitoksen
johtaja Reijo Turkki.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, että kilpailutuksen rinnalla
selvitetään operointi myös omana työnä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se
raukesi.
Merkittiin.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen,
hankinta-asiantuntija Ilkka LIlljander ja Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat
asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 12.10.2020, § 308
Liitteet

1 Liite Kh Asiakirjaluettelo
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 §, 7 §, 24 § mom. 17 ja 4 § mom. 2
2 Liite Kh Liite 1 Hankintakuvaus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 §, 7 §, 24 § mom. 17 ja 4 § mom. 2
3 Liite Kh Liite 2 BEM-osaamiskeskuksen yrityskumppanuuskuvaus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 §, 7 §, 24 § mom. 17 ja 4 § mom. 2
4 Liite Kh Liite 3 Vastuunjakotaulukko
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 §, 7 §, 24 § mom. 17 ja 4 § mom. 2
5 Liite Kh Liite 4 Hintalomake
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 §, 7 §, 24 § mom. 17 ja 4 § mom. 2
6 Liite Kh Liite 5 Palvelusopimus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 §, 7 §, 24 § mom. 17 ja 4 § mom. 2
7 Liite Kh Riskinarviotaulukko
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 §, 7 §, 24 § mom. 17 ja 4 § mom. 2
8 Liite Kh Täydentävä tarjouspyyntö
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 §, 7 §, 24 § mom. 17 ja 4 § mom. 2
9 Liite Kh MBR tarjouspyyntö 316512
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 §, 7 §, 24 § mom. 17 ja 4 § mom. 2
Aikaisempi käsittely
16.12.2019 §532
6.4.2020 §118
21.9.2020 §295
KH:n keskustelutilaisuus 1.10.2020
Valmistelija
Valmistelutyöryhmä Reijo Turkki vesilaitos, Juha Kauppinen, Panu Jouhkimo ja Ilkka
Liljander Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy sekä Ramboll Oy:n asiantuntijaryhmä.
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Kuvaus
Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi
jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila-
kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää
liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen
yhteyteen. Valmistuessaan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman
moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Jätevedenpuhdistuksen edelläkävijänä
voimme olla turvaamassa lähivesiemme ja koko Saimaan hyvää vedenlaatua
jatkossakin.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019, että vesiliikelaitos voi käynnistää
yhteistyömallin (operointipalveluiden sekä public-private-partnership -kumppanin
kilpailutuksen valmistelun (§ 532 Kehittämisalusta EcoSairila, yhteistyömallin luominen
sinisen biotalouden osaamiskeskukselle (lisäpykälä)).
Kaupunginhallitus määriteltiin asian käsittelyn kannalta päättäväksi elimeksi
perustuen Mikkelin kaupungin hankintaohjeeseen, jonka mukaan toimialat ylittävät
hankinnat on käsiteltävä ja hyväksyttävä kaupunginhallituksessa.
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Ramboll Finland Oy ja Mikkelin Vesilaitos ovat
yhteistyössä valmistelleet jätevedenpuhdistamon operointi- ja kunnossapitopalvelujen
kilpailuttamista joulukuusta 2019 lähtien, 16.12.2019
kaupunginhallituksen hyväksymän esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4.2020, että kaupunginhallitus valtuuttaa
Mikkelin Vesilaitoksen käynnistämään hankintamenettelyn yhteistyössä Mikkelin
kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon,
aluepuhdistamoiden ja Kenkäveronniemen keskuspumppaamon operointi- ja
kunnossapitopalveluista sekä kehittämiskumppanin valinnasta kilpailullisella
neuvottelumenettelyllä (§ 118 Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operointipalveluiden
kilpailutus).
Hankintamenettely käynnistettiin julkaisemalla kilpailullisen neuvottelumenettelyn
hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjojen alustavat luonnokset 15.5.2020.
Valmistelutyöryhmä esitti kaupunginhallitukselle tilannekatsauksen 21.9.2020
hankintamenettelyn etenemisestä (§ 295 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon
operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tilannekatsaus).
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Mikkelin Vesilaitos selostivat lisäksi asiaa ja sen
etenemistä kaupunginhallitukselle 1.10.2020 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.
Hankinnan valmistelu on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että kilpailullisen
neuvottelumenettelyn sisäinen tarjouspyyntö voidaan julkaista menettelyyn mukaan
valituille neuvottelukumppaneille.
Tavoitteena kilpailutuksessa on malli, jossa haetaan kaupungille tehokkaita
jätevedenpuhdistamon operointipalveluita tuottavaa sekä puhdistamon testaus- ja
kokeiluympäristöä hyödyntävän uuden liiketoiminnan syntymistä edistävää
kumppaniyritystä. Hankinnan kohteena ovat operointipalveluiden osalta Mikkelin
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uuden MBR-teknologiaan perustuvan vedenpuhdistamon ja aluepuhdistamoiden
operointi- ja kunnossapitopalvelut sekä Kenkäveronniemen keskuspumppaamon
operointi.
Kohteet: Metsä-Sairilan, Ristiinan, Suomenniemen, Haukivuoren ja Anttolan
jätevedenpuhdistamot sekä Kenkäveronniemen keskuspumppaamo.
Hankintapäätös tuodaan vielä kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkeli julkaisee hankintamenettelyn sisäisen
tarjouspyynnön valmistelutyöryhmän aikaisemmin kaupunginhallituksessa
hyväksyttämän suunnitelman mukaisesti.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että tarjouspyynnön rinnalla
selvitetään vedenpuhdistamon operointityö omana työnä, millä edellytyksillä
onnistuu, mitä maksaa ja mitkä ovat riskit sekä miten operoinnin oman työn rinnalla
voidaan uutta vedenpuhdistustekniikkaa hyödyntää myynti-, opetus, tutkimus-, hanke-
ja yritysyhteistyönä, tarvitaanko rinnalle konserniyhtiö vai pystyykö esimerkiksi Miksei
Oy hoitamaan asiaa. Useista kaupunginhallituksen kokouskeskustelupyynnöistä
huolimatta asia on jäänyt hyvin pintapuoliseksi ja tarkemmin selvittämättä. Koska
kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.
Merkitään, että Jarno Strengell jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on
samansisältöinen kuin hänen esityksensä.
Lisäksi Petri Pekonen esitti Kirsi Olkkosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että ehtona
puhdistamotoimintojen siirrolle operaattorille on se, että vesimaksut eivät nouse
nykytasolta, pois lukien indeksikorotukset. Puheenjohtaja tiedustelu voidaanko Petri
Pekosen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen,
hankinta-asiantuntija Ilkka LIlljander ja Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat
asiaa kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että Jukka Pöyry ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka
saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Mikkelin Vesilaitos/Reijo Turkki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy/Juha Kauppinen, Panu
Jouhkimo ja Ilkka Liljander, hankintapalvelut/Jarmo Autere
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§ 309
Kaupunginjohtajan palkaton virkavapaa säästösyistä ja loma 2020
MliDno-2017-1321
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Hyyryläinen
sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi
kaupunginjohtajan sihteeri
Mikkelin kaupungin johtoryhmä päätti kokouksessaan 27.1.2020 § 3, että johtoryhmän
jäsenet pitävät palkattomia vapaita vähintään viisi päivää vuoden 2020 aikana.
Kaupunginjohtaja Timo Halonen esittää, että kaupunginhallitus vahvistaa hänelle
johtoryhmän linjauksen mukaiset, harkinnanvaraiset, säästösyistä pidettävät
palkattomat virkavapaat seuraavasti: 28.10.2020, 19.11.2020, 18.12.2020, 15.1.2021 ja
19.2.2021.
Kaupunginjohtaja Timo Halosella on vahvistamatta 21 päivää lomavuoden 2020
vuosilomaa. Kaupunginjohtaja Halonen esittää vuosiloman osan vahvistamista ajalle
19.-25.10.2020 (5 päivää). Myöhemmin vahvistettavaksi jää 16 päivää.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen harkinnanvaraiset,
säästösyistä pidettävät palkattomat virkavapaat esityn mukaisesti 28.10.2020,
19.11.2020, 18.12.2020, 15.1.2021 ja 19.2.2021 sekä vuosiloman osan ajalle 19.
-25.10.2020 (5 päivää).
Päätös
Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska
kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia
käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma
asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginjohtaja Timo Halonen, kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Hyyryläinen
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Kaupunginhallitus, § 301,21.09.2020
Kaupunginhallitus, § 310, 12.10.2020
§ 310
Kaupunginlakimiehen viran täyttäminen
MliDno-2020-1667
Kaupunginhallitus, 21.09.2020, § 301
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginlakimiehen virasta on julkaistu hakuilmoitus siten, että hakuaika on
päättynyt 15.9.2020 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saatiin neljä hakemusta.
Yhdistelmä hakijoista on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista
sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan
henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään kaupunginhallituksen
puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan.

Kaupunginhallitus, 12.10.2020, § 310
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Haastatteluryhmä kutsui kaikki hakijat haastateltaviksi. Yhdistelmä hakijoista on
esityslistan liitteenä.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi yliopistollinen oikeustieteellinen tutkinto.
Viranhakuilmoituksessa on todettu, että valinnassa arvostetaan käytännön kokemusta
sopimus- ja yritysjuridiikasta, työkokemusta julkishallinnossa sekä suoritettua
tuomioistuinharjoittelua.
Haastatteluryhmä esittää hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja tehtyjen
haastattelujen kokonaisvertailun perusteella, että kaupunginlakimieheen virkaan
valitaan Tarja Tarkiainen. Viranhakuilmoituksessa eduksi katsottavia ominaisuuksia ei
ole valinnassa erikseen painotettu vaan jokaisella osa-alueella on ollut sama
painoarvo. Perusteena valinnalle haastatteluryhmä pitää Tarja
Tarkiaisen työkokemusta sopimus- ja yritysjuridiikasta, vahvaa julkishallinnon
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tuntemusta sekä haastattelussa saatua vahvistusta hänen soveltuvuudestaan ko.
virkaan.
Lisäksi haastatteluryhmä esittää, että vastaavan kokonaisvertailun perusteella varalle
valitaan Anne Kolari.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus valitsee edellä esitetyillä perusteilla kaupunginlakimiehen virkaan
Tarja Tarkiaisen.
Vaali on ehdollinen ja Tarkiaisen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan viimeistään 13.11.2020 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6)
kuukauden koeaikaa.
Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.
Lisäksi kaupunginhallitus valitsee varalle Anne Kolarin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa tämän pykälän
esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.
Tiedoksi
Virkaa hakeneet Kuntarekry -ohjelman kautta, henkilöstöpalvelut, Meidän IT ja talous
/palkanlaskenta
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§ 311
Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta, Yövesi-
Louhivesi rantaosayleiskaavan muutos
MliDno-2019-395
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaupunginarkkitehti
Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 18.5.2020 § 34 koskien Yövesi-Louhivesi
rantaosayleiskaavan muutosta tilalla Somee 491–546-1-142 on tehty valitus Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen (lähete 5781/20 15.7.2020, Dnro 01400/20/4102). Hallinto-
oikeus on kehottanut kaupunkia antamaan valituksesta oman lausuntonsa.
Kaupunginhallitus viittaa kaupunginvaltuuston päätökseen ja kaikkiin sen perusteena
olleisiin lausuntoihin sekä kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja
ehdotusvaiheessa jätettyihin mielipiteisiin ja niistä annettuihin vastineisiin.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa seuraavaa.
Someen tilan alueelle on rakennettu entinen kanavan huoltorakennus (240 k-m2),
jossa on keittiötilat ja sopivia tiloja esim. kahvila- yms. toimintaa varten sekä pesu- ja
wc–tilat. Tilalla on lisäksi uusi vuosina 2018–2020 rakennettu varastorakennus (408 k-
m2) veneiden säilytykseen talvikaudella sekä mahdollisten kesätapahtuminen

pitopaikaksi sekä entinen polttoainevarasto (20 k-m2). Näin ollen varastohallia voidaan
käyttää mm. monitoimihallina kesällä ja erilaisten tapahtumien mm. taidenäyttelyt
yms. pitopaikkana.
Kaikkia osallisia ja naapurialueiden maanomistajia on kuultu niin osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS) nähtävänä oloaikana 7.2.–11.3.2019, kuin myös
kaavaehdotuksen nähtävänä oloaikana 12.12.2019–13.1.2020. Muun muassa tilan 491-
546-1-24 maanomistajia on kuultu erikseen OAS:n yhteydessä ja ehdotusvaiheessa.
Kaavan laatija on ollut lisäksi puhelinyhteydessä 6.3.2019 tilan 491-546-1-24
maanomistajaan OAS:n nähtävänä oloaikana. OAS:n mukana olleessa luonnoksessa
rakennusalan raja oli piirretty niin, että molemmat rakennukset olivat sen sisällä. Tilan
491-546-1-24 maanomistaja oli ilmoittanut olevansa rakennusinsinööri ja
ymmärtävänsä kaavoista sekä edellytti rakennusalan jakamista kahdeksi alueeksi
käsittämään nykyiset rakennukset. Tämä hänen mukaansa sen vuoksi, ettei näkymä
kanavan suulle esty. Kaavaehdotukseen korjattiin rakennusalat käsittämään
molemmat rakennukset erillisinä tilan 491-546-1-24 maanomistajan toiveen
mukaisesti.
Kaikki kuulemisvaiheissa esitetyt kannanotot on otettu asianmukaisesti huomioon
kaavamuutoksen valmistelussa, vaikka kaikkia niissä esitettyjä vaatimuksia ei ole
voitukaan sisällyttää lopulliseen kaavaan.
Someen tilalla on ollut venelaituri nykyisessä paikassa pitkän ajan Suomen valtion
/liikenneviraston Varkaantaipaleen kanavan huoltotukikohdan käytössä.
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Vesiliikenne kanavassa tapahtuu kuten aikaisemminkin nopeusrajoituksia noudattaen.
Kiinteistön uusi käyttötarkoitus voi lisätä myös veneliikennettä kiiinteistön edustalla ja
kanavassa, mutta alueella voimassa olevia vesiliikennesääntöjä noudatettaessa siitä ei
voi katsoa aiheutuvat sellaista onnettomuusriskien tai aaltohaittojen kasvua, joka
estäisi kaavamuutoksen hyväksymisen.
Someen tilalla on oma liittymä ja tieyhteys tilan kautta Suurlahdentielle, yhdystielle
4323. Sen osalta ei olemassa olevaan tilanteeseen tapahdu muutosta.
Someen tilalla ei ole polttoaineen jakelua eikä sitä ole suunnitteilla. Huoltotukikohdan
aikana kyseistä toimintaa oli.
Someen tilan vesihuolto järjestetään ja jätevedet käsitellään asianmukaisesti
kiinteistökohtaisesti. Entisen kanavan huoltorakennuksen jätevedet kootaan erilliseen
tyhjennettävään tiiviiseen varastosäiliöön.
Nykyistä laituria ei ole tarkoitus eikä tarve laajentaa ja sen paikka on merkitty
kaavaehdotukseen. Sen osalta ei olemassa olevaan tilanteeseen tapahdu muutosta.
Mikkelin kaupunki katsoo, että Yövesi-Louhivesi rantayleiskaavan muutos koskien
tilaa Somee 491–546-1-142 on laadittu ja sen käsittely on tapahtunut voimassa olevan
maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain- ja asetuksen mukaisesti sekä
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien alueen maanomistajien ja –haltijoiden
suhteen sekä luonnonolosuhteet huomioiden.
Edellä olevaan viitaten Mikkelin kaupunki katsoo, ettei valituksessa ole esitetty mitään
sellaista, joka estäisi rantayleiskaavan muutoksen toteuttamista kaupunginvaltuuston
yksimielisesti hyväksymässä muodossa.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan
lausunnon Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 18.5.2020 § 34 tehdyn
valituksen johdosta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen ilmoitti
olevansa esteellinen (intressijäävi), ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa tämän pykälän
esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.
Tiedoksi
Itä-Suomen hallinto-oikeus
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 67,26.08.2020
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 79,23.09.2020
Kaupunginhallitus, § 312, 12.10.2020
§ 312
Kalevankankaan jalkapallohallin nykyisen tekonurmen uusi sijoituspaikka
MliDno-2018-2612
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 26.08.2020, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Juhola
tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi
vt. liikuntapäällikkö
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä linjannut
Kalevankankaan jalkapallohallin rakentamisen vuosien 2019- 2020 aikana.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kohteen hankesuunnitelman ja
tarjouspyyntöasiakirjat 4.3.2019 sekä valinnut urakoitsijan ja antanut
aloitusluvan 3.6.2019. Hankkeen aloitus myöhästyi vuonna 2019 markkinaoikeuteen
tehtyjen valitusten vuoksi.
Uuden hallin rakentamisen urakkasopimus on allekirjoitettu 22.7.2020 ja rakennustyöt
käynnistyvät alueella elokuussa 2020. Urakkahintaan kuuluu hallin nykyisen
tekonurmen siirtäminen ja asentaminen kymmenen kilometrin sisällä
jalkapallohallista valmiille alustalle. Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan tekonurmen
asennus voidaan suorittaa joko syksyllä 2020 tai keväällä 2021 (10/2020-10/2021).
Sijoittamalla jalkapallohallin vanha tekonurmi Rantakylään, se olisi tehokkaimmassa
käytössä. Päivällä tekonurmi olisi Rantakylän koulun liikuntatunti- ja välituntikäytössä
ja Rantakylän päiväkodin käytössä sekä iltaisin seurojen varattavissa. Tämä vaihtoehto
ei kuitenkaan ole ongelmaton, sillä jos vanha tekonurmi sijoitetaan Rantakylään, tulee
ongelmaksi ensilumenladun tekeminen erityisesti kilpailukäyttöön.
Yllä olevan selvityksen johdosta liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan
tekonurmikenttä tulisi kuitenkin sijoittaa Siekkilän entisen koulun hiekkakentälle.
Olemassa oleva kenttä ei tarvitse salaojitusta ennen tekonurmen asentamista vaan
pelkkä pinnan muotoilu riittää. Kustannusarvio tälle on noin 5 000 euroa.
Siekkilän kentän koko on noin 7 000 m² ja tekonurmen noin 4 500 m².
Tiina Juholan vaihtoehtojen yhteenveto oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja
edelleen kaupunginhallitukselle, että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan Siekkilän
entisen koulun hiekkakentälle vuonna 2021 ja asia huomioidaan
talousarviovalmistelussa.
Päätös
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Asiasta käydyn keskustelun aikana Juhani Sihvosen esitti Liisa Pulliaisen, Heino
Lipsasen ja Hannu Toivosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja otetaan
käsittelyyn syyskuun kokouksessa ja ennen seuraavaa kokousta pidetään katselmus
vaihtoehtopaikoissa.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Juhani
Sihvosen kannatettu ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti, että katselmus järjestetään 23.9.2020
klo 15 alkaen Rantakylästä, josta siirrytään Siekkilään ja sieltä Lyseolle.
Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta teki toimenpidealoitteen selvityksen
käynnistämisestä ensilumen ladun toteuttamisen edellytyksistä Kalevankankaalle.
Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 23.09.2020, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Juhola
tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi
vt. liikuntapäällikkö
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pitää edellisen kokouksen päätöksen
mukaisesti katselmuksen 23.9.2020 aloittaen klo 15 Rantakylästä siirtyen sieltä sitten
Siekkilään ja Lyseolle.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja
edelleen kaupunginhallitukselle, että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan Siekkilän
entisen koulun hiekkakentälle vuonna 2021 ja asia huomioidaan
talousarviovalmistelussa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun lopuksi esittelijä teki seuraavan muutosesityksen:
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja
edelleen kaupunginhallitukselle, että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan
Rantakylän kentälle suoraan Kalevankankaan kuplahallilta syksyn 2020 aikana.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 12.10.2020, § 312
Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on käsitellyt kokouksissaan 26.8.2020 § 67
sekä 23.9.2020 § 79 Kalevankankaan jalkapallohallin nykyisen tekonurmen uutta
sijoituspaikkaa. Uudelleen sijoitettavan tekonurmen käyttöikä on noin 5 vuotta.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on esittänyt kaupunkiympäristölautakunnalle
ja edelleen kaupunginhallitukselle, että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan
Rantakylän kentälle suoraan Kalevankankaan kuplahallilta syksyn 2020 aikana.
Asennus suoritetaan keliolosuhteiden salliessa jo syksyllä 2020, ja tarvittaessa vasta
keväällä 2021.
Kaupunkiympäristölautakunta on 6.10.2020 § 110 puoltanut jalkapallohallin nykyisen
tekonurmen asentamista Rantakylän koulun kentälle.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että jalkapallohallin nykyinen tekonurmi asennetaan
Rantakylän koulun yhteydessä sijaitsevalle hiekkakentälle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa tämän pykälän
esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.
Tiedoksi
Liikuntapalvelut/Tiina Juhola, talonrakennuspalvelut/Miia Havukainen
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§ 313
Risto Rouhiaisen ero Energiatyöryhmän jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
MliDno-2020-952
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Risto Rouhiainen on ilmoittanut olevansa esteellinen toimimaan jatkossa työryhmän
jäsenenä hänellä olevien toimeksiantosuhteiden (Osuuspankki-ryhmään kuuluvan
yksikön kanssa) vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus myöntää eron Risto Rouhiaiselle ja nimeää uuden jäsenen hänen
tilalleen.
Päätös
Kaupunginhallitus myönsi Risto Rouhiaiselle eron energiatyöryhmän jäsenyydestä ja
valitsi uudeksi jäseneksi työryhmään Markku Kakriaisen.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa tämän pykälän
esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.
Tiedoksi
Risto Rouhiainen, nimetty jäsen
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Muutoksenhakukielto
§305, §306, §307, §308, §309, §311, §312, §313
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§310
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 viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan 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 (410/2015) 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.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
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kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua,
se, millaista oikaisua vaaditaan,
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

