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Saapuvilla olleet jäsenet
Pirjo Siiskonen, puheenjohtaja
Satu Taavitsainen, 1. varapuheenjohtaja
Raimo Heinänen, 2. varapuheenjohtaja
Eero Aho
Tanja Hartonen
Petri Pekonen, saapui 14:04
Pekka Pöyry
Armi Salo-Oksa
Jarno Strengell
Pirkko Valtola
Nina Jussi-Pekka, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, poistui 16:34
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Laura Hämäläinen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 17:03
Minna Pöntinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö, poistui 16:34
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja
Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, saapui 14:04
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, saapui 14:14, poistui 16:00
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, poistui 16:05
Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, poistui 16:34
Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, saapui 14:14, poistui 15:43
Poissa

Heli Kauppinen
-Käsittelyjärjestys: § 262-275, 278, 276-277

Allekirjoitukset

Pirjo Siiskonen
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
22.06.2022

22.06.2022

Satu Taavitsainen

Raimo Heinänen
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Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 262
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 263
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Taavitsainen ja Raimo
Heinänen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 22.6.2022 ja on sen
jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 264
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Etelä-Savon hyvinvointialue, aluevaltuuston pöytäkirja 16.5.2022
Etelä-Savon hyvinvointialue, aluehallitus 25.5.2022 https://eshva.oncloudos.com
/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202245
Etelä-savon hyvinvointialue, aluehallituksen 8.6.2022 pöytäkirja
Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky, yhtymäkokouksen pöytäkirja 20.5.2022
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, hallituksen pöytäkirja 2.6.2022
Etelä-Savon Koulutus Oy, yhtiökokouksen pöytäkirja 7.6.2022
Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntavaltuuston pöytäkirja 7.6.2022 ja
maakuntahallituksen pöytäkirja 13.6.2022
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 265
Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Kaupunginhallituksen tietoon saatetut pöytäkirjat:
Haukivuoren aluejohtokunta 31.5.2022
Anttolan aluejohtokunta 31.5.2022
Vammaisneuvosto 1.6.2022
Lupa- ja valvontajaosto 9.6.2022
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä
päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 266
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Hallintojohtaja
Muut päätökset:
§ 5 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätökseen, 10.06.2022
Talousjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän ja SARKK -sähköisen arkiston välisen
integraatiotyön hankinta, 06.06.2022
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi
esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei
kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten
tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 267
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja
Talouspäätökset:
§ 2 Talousarviolainan ottaminen vuonna 2022, 16.06.2022
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut
viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle
puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeutta em. päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 268
Kaupunginvaltuuston kokouksen 25.4.2022 täytäntöönpanot
MliDno-2022-612
Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.4.2022 tehdyt
päätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene
kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia,
kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§ 52
Strategiset toimenpideohjelmat 2022-2023
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen,
hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen
§ 53
Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2023
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi
Siekkinen, Seija Manninen
§ 54
Vuorohoidon linjaukset varhaiskasvatuksessa 2022
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue /
sivistysjohtaja Siekkinen, varhaiskasvatusjohtaja Halinen, päiväkodinjohtajat
Jukarainen, Vartiainen, Tirronen ja Luukkonen, varhaiskasvatuksen
palvelukoordinaattorit Räsänen ja Oksa
§ 55
Esitys ryhmäperhepäiväkoti Untuvikkojen lakkauttamisesta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue /
päiväkodinjohtaja Hämäläinen, varhaiskasvatusjohtaja Halinen, sivistysjohtaja
Siekkinen, toimistosihteerit Koistinen, Laaksonen, Liikanen, Liimatainen ja Komppa,
taloussuunnittelija Kuuppo
§ 56
Sairilan rantaosayleiskaavan muutos / Huhtilammen palsta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Etelä-Savon Ely-keskus
§ 57
Sairilan rantaosayleiskaavan muutos / Tertin kartano ja Ylimmäisen järven alueet
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Etelä-Savon Ely-keskus
§ 58
Mikkelin kaupungin maapoliittinen ohjelma 2022
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
/Jouni Riihelä, Topiantti Äikäs
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§ 59
Veturitallin alueen esisopimus – Mikkelin kaupunki ja Osuuskauppa Suur-Savo
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 28.4.2022: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
/Jouni Riihelä, Topiantti Äikäs, Hannu Peltomaa, Osuuskauppa Suur-Savo
§ 60
Kaupunginjohtaja Timo Halosen irtisanoutuminen kaupunginjohtajan virasta
Merkittiin tiedoksi
§ 61
Valtuustoaloite: Mikkelin taajama – alueen lampien kunnostus ja raportointi
Merkittiin tiedoksi
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 269
Kaupunginhallituksen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain
kumoamisesta (Palkkatuki-HE)
MliDno-2022-1401
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Pekka Patama
ari.liikanen@mikkeli.fi, Pekka.Patama@mikkeli.fi
hallintojohtaja, palvelupäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh 20.6.2022 Lausuntoluonnos TE2024 uudistuksesta Mikkelin kaupunki
Mikkelin kaupungilta on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä
koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/558/2022
Lausuntopyyntö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: https:// https://www.
lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c26ced2c-970d-4326-a03b-
6bfb87a4e1f8
Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos on liitteenä. Oheismateriaalina on
esitysluonnos julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä
koskevaksi lainsäädännöksi, TE-palvelut 2024 uudistuksen keskeiset ehdotukset ja
Kuntaliiton näkökulmia kunnille TE-2024 lausunnon valmisteluun.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Työ- ja Elinkeinomisteriölle liitteen mukaisen
lausunnon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Lausuntopalvelu.fi, Niina Koponen, Pekka Patama
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§ 270
Muodostettavan tontin 491-20-30-2 myyminen Posti Kiinteistöt Oy:lle
MliDno-2022-3162
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh 20.6.2022 Kauppakirja Posti Kiinteistöt Oy
Posti Kiinteistöt Oy:lle on varattu Tuskusta, osoitteesta Lentokentänkatu 9,
muodostettava tontti 491-20-30-2 uuden logistiikkakeskuksen rakentamista varten.
Varausaika on 15.4.2022-14.10.2022. Tontin alueella voimassa olevan asemakaavan
mukainen käyttötarkoitus on T (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue).
Posti Kiinteistöt Oy on nyt ilmaissut halunsa ostaa tämän heille varatun tontin. Tontille
rakennettavan logistiikkakeskuksen kokonaispinta-ala on noin 4 000 k-m2.

Tontin 491-20-30-2 pinta-ala on 50 938 m2 ja sen kaupunginvaltuuston hyväksymien

tontinluovutusperiaatteiden mukainen yksikköhinta on (2121/2020) * 10 euroa / m2 =
10,5 euroa / m2. Tontin 491-20-30-2 luovutushinnaksi saadaan siten 534 849 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myydä muodostettavan tontin 491-20-30-2 Posti Kiinteistöt
Oy:lle. Kauppahinta on 534 849 euroa ja kaupan muut ehdot ilmenevät liitteenä
olevasta kauppakirjaluonnoksesta. Samalla maankäyttöjohtaja valtuutetaan
allekirjoittamaan kauppakirja kaupungin puolesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunkikehityslautakunta, § 88,14.06.2022
Kaupunginhallitus, § 271, 20.06.2022
§ 271
Asemakaavan muutos / Veturitallit
MliDno-2021-4372
Kaupunkikehityslautakunta, 14.06.2022, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
asemakaavapäällikkö
Liitteet

1 Liite Kkltk Veturitallit kaavaselostusluonnos 14.6.2022
Maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksikkö lähettää otsikossa mainitun 7 päivänä
kesäkuuta 2022 päivätyn asemakaavan muutosluonnoksen
kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.
Muutos koskee Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan Veturitallien aluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu 1. kaupunginosan korttelit 26 ja 28 sekä katu-,
yleisen tien, rautatie- ja suojaviheraluetta.
Suunnittelualueen kuvaus
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin keskustan kupeessa Veturitallien alueella noin 400
metrin etäisyydellä torista kaakkoon. Alue on ns. veturitallin alue sekä
Porrassalmenkatu 1:n kiinteistö rautatien länsipuolella. Suunnittelualueen
kokonaispinta-ala on noin 18 ha. Alueella sijaitsee mm. Postin terminaali,
maakunnallisesti arvokas ja suojeltu veturitallien rakennus sekä lokkilutakko.
Kaavalle asetetut tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden Prisman rakentaminen
veturitallien ja lokkiluhdan alueelle. Asemakaavan muutosta hakee Osuuskauppa Suur-
Savo. Muutoksella pyritään kasvattamaan alueen rakennusoikeutta ja
mahdollistamaan toimivat liikenne- ja pysäköintijärjestely. Asemakaavan muutoksella
kehitetään keskustan alueen kaupallista palvelukokonaisuutta. Hankkeen aikana
ratkaistaan rakennussuojelulliset asiat ja hulevesiin, pohjavesiin sekä pilaantuneisiin
maihin liittyvät kysymykset.
Muutos kaupunkikuvaan on merkittävä johtuen kaava-alueen keskeisestä sijainnista
yhdyskuntarakenteessa ja liikenteen solmukohdassa. Asemakaavamuutoksen myötä
alue muuttuu lähes kokonaisuudessaan rakennetuksi ja kytkee alueen osaksi nykyistä
kaupunkirakennetta. Uuden rakentamisen myötä kaupunkikeskustan raja siirtyy tällä
kohdalla rautatiestä valtatien reunaan. Veturitallit ovat olleet tähän asti alueen
kiintopiste alueen vähäisen rakentamisen takia.
Kaavaratkaisujen sisältö
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Asemakaavan muutoksella muodostetaan liikerakennusten- (KM) ja autopaikkojen
korttelialue (LPA), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ja rakennusten ja laitosten alue
(ET) sekä katu-, yleisen tien-, rautatie- ja suojaviheraluetta.
Liikerakennusten korttelialueelle osoitetaan ohjeellisena pysäköintialueet ja ajoreitit.
Korttelialueen läpi kulkee yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp),
joka jatkuu suojaviheralueelle.
Asemakaavan muutos on kantakaupungin osayleiskaavan 2040 mukainen.
Mitoitus
Liikerakennusten korttelialueelle osoitetaan kerrosalaa 17 000 kem2. Ilmoitetun
kerrosalaan ei lasketa rakennuksen teknisiä rakennelmia. Ilmoitetun kerrosalan lisäksi
alueelle on mahdollista rakentaa autopesula ja kaksi mainostornia. Lisäksi
asemakaavalla suojeltavalle veturitallien vanhimmalle osalle osoitetaan
rakennusoikeutta 950 kem2. Korttelin tehokkuusluku (e) on 0,27.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 16,2 hehtaaria ja aluetehokkuus (e) noin 0,11.
Veturitallien rakennussuojelu
Kaavaluonnoksessa veturitallien vanhin osa osoitettu sr-suojelumerkinnällä.
Rakennuksen uudemmat osat sisältyvät rakennusalaan, jolloin niiden säilyttäminen on
mahdollista, mutta niitä ei ole asemakaavalla suojeltu. Vanhimman osan
suojelemisella säilytettään osa arvokasta kulttuuri- ja rakennushistoriaa, mutta
menetetään veturitallille ominainen kaarimuoto. Veturitallien osittaisen purkamisen
myötä menetetään rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja, mutta
mahdollistetaan yhdyskuntarakenteen kannalta keskeisen osan kehittäminen ja
täydentäminen sekä Mikkelin ydinkeskustan kaupallisten palveluiden paraneminen.
Hulevesiallas ja lokkilutakko
Asemakaavamuutoksen myötä Kuopiontien varressa tulee säilymään hulevesiallas,
mutta muutosten myötä alueen ei arvioida enää olevan naurulokille soveltuva
elinympäristö. Todennäköistä on, että naurulokit eivät kaavan mukaisen rakentamisen
jälkeen enää alueella pesi ja siirtyvät alueelta muualle. Tällöin tulisi keskustan
läheisyyteen luoda toinen lajille hyvin sopiva kosteikkoalue.
Naurulokkien pesinnästä tehdään kartoitus ja selvitys kesäkuussa 2022. Alustavien
tulosten perusteella yhdyskunnan koko on ollut 150 yksilöä toukokuussa 2022.
Alueelta ei ole todettu viitasammakoita.
Liikenneolosuhteet
Veturitallien tontille muodostetaan uusi kulkuyhteys radan ali Mannerheimintieltä ja
Vilhonkadun kiertoliittymään rakennetaan uusi tonttiliittymä Prismaa varten. Kaava-
alueen liikenteellisiä vaikutuksia tutkitaan laajempana kokonaisuutena Satamalahden
liikenneselvityksen yhteydessä. Selvitystyö on kesken ja liikenteellistä vaikutusten
arviointia täydennetään selvityksen tulosten perusteella ehdotusvaiheessa.
Maanomistus
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Suunnittelualueen maanomistus on jakautunut Mikkelin kaupungille, Väylävirastolle,
VR-Yhtymä Oy:lle sekä yksityisille maanomistajille. Kaavahankkeen aikana
maaomaisuuden järjestelyt ratkaistaan erillisin sopimuksin.
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusten (MRL 91 b §) tekemistä.
Pysäköintinormi
- Autopaikkoja on rakennettava toteutettavaa kerrosalaa kohti vähintään seuraavasti:
· toimisto-, liike- ja myymälätilat 1 ap / 50 k-m²
· varastotilat 1 ap / 400 k-m²
Pyöräpaikkoja on rakennettava toteutettavaa kerrosalaa kohti vähintään seuraavasti:
· toimisto-, liike- ja myymälätilat 1 pp / 100 k-m²
· tuotanto- ja varastotilat 1 pp /400 k-m
Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi
Asemakaavan muutos on tullut vireille 23.3.2022 ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 25.4.2022 asti. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saatiin 6 lausuntoa. lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä
5.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti
Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) kortteleita 26 ja 28 sekä katu-, yleisen
tien-, rautatie ja suojaviheralueita koskevan asemakaavan muutosluonnoksen sekä
asettaa sen julkisesti nähtäville, sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta
tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Väylävirasto,
Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon
Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin
museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut,
maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Kerttu Hakala esitti, että kaava hyväksytään
muutettuna niin, että lokkien pesintäalue Veturitallinluhta säilyy tai päätökseen
kirjataan rakentajalle velvoite kompensoida alue ennallistamalla tai suojelemalla
vastaava, lokeille sopiva kosteikko tarpeeksi läheltä. Esitystä ei kannatettu, joten se
raukesi.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut
kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.
Merkitään, että Kerttu Hakala jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:
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Jätän eriävän mielipiteen Veturitallin asemakaavan käsittelystä, koska hyväksytty
kaava ei ole yleiskaavan mukainen. Asemakaavan pitäisi noudattaa yleiskaavan
määräystä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeästä alueesta (“Alueen
rakentaminen ja muokkaaminen tulee tapahtua luonnonarvoja heikentämättä. “) ja
Sinivihreästä sydämestä (“Alue tulee säilyttää rakenteeltaan katkeamattomana ja
mahdollisimman leveänä luontoarvoiltaan monimuotoisena viher-ja
vesialueverkkona.”). Aiemmassa asemakaavassa onkin määräys, jonka mukaan
linnustolle arvokkaan alueen luonnonolojen muuttaminen on kiellettyä.
Naurulokkiesiintymälle on taattava pesimäpaikka myös uudessa asemakaavassa.
Merkitään, että kaavoitusinsinööri Minna Frosti poistui kokouksesta ennen tämän
pykälän käsittelyn alkua ja asemakaavapäällikkö Kalle Räinä ja kiinteistöjohtaja Jarkko
Hyttinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 20.06.2022, § 271
Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
asemakaavapäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh 20.6.2022 Veturitallit kaavaselostusluonnos
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan
(Savilahti) kortteleita 26 ja 28 sekä katu-, yleisen tien-, rautatie ja suojaviheralueita
koskevan asemakaavan muutosluonnoksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville, sekä
pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto,
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, Väylävirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon
pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit,
Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin
seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja
jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Nina Jussi-Pekka esitti, että kaava hyväksytään
muutettuna niin, että lokkien pesintäalue Veturitallinluhta säilyy tai päätökseen
kirjataan rakentajalle velvoite kompensoida alue ennallistamalla tai suojelemalla
vastaava, lokeille sopiva kosteikko tarpeeksi läheltä sekä päätökseen lisätään vielä
maininta siitä, että veturitallien suojelua on vielä tarkoin selvitettävä. Koska kukaan ei
kannattanut Nina Jussi-Pekan esitystä, se raukesi.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
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Merkitään, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle
ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne/Kalle Räinä, Kirsi Avelin
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§ 272
Ristiinan päiväkodin tarjouspyyntöaineiston hyväksyminen
MliDno-2021-897
Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh 20.6.2022 Tarjouspyyntö Ristiinan päiväkoti
2 Liite Kh 20.6.2022 KVR luonnokset
3 Liite Kh 20.6.2022 KVR huonetilaohjelma, Ristiinan päiväkoti
Kaupunginhallitus on 11.4.2022 § 179 hyväksynyt Ristiinan päiväkodin
hankesuunnitelman. Päiväkoti toteutetaan tilaelementtirakenteisena
uudisrakennuksena, joka täyttää pysyvän rakennuksen määräykset. Rakennus
rahoitetaan kaupungin taseeseen ja KVR-urakasta julkaistaan avoin hankintailmoitus
Hilma-julkisten hankintojen palvelussa.
Tarjouspyyntö
Ristiinan päiväkodin tarjouspyynnön asiakirjoja ja suunnitelmia on laadittu
yhteistyössä sivistystoimen, ruoka- ja puhtauspalveluiden, kaavoituksen ja
talonrakennuspalvelujen kanssa. Laadintaan ovat osallistuneet asiantuntijoina myös
arkkitehti, GEO-, LVI- ja sähkösuunnittelijat.
Tarjouspyynnön mukaan tilaaja valitsee hinta-laatusuhteeltaan edullisimman
tarjouksen. Tarjouspyynnössä laatupisteiden osuus on 25 % ja hinnan 75 %.
Laatupisteet jakautuvat seuraavasti: ratkaisun soveltuminen ja toimivuus
päiväkotitoimintaan 10 p, tarjottu hyötyneliömäärä 10 p, tarjotun kohteen
ostoenergian määrä (lämpö) 5 p. Muita laadullisia kriteereitä on huomioitu tarjoajien
soveltuvuusvaatimuksissa.
Ristiinan päiväkodin nykyisen päärakennuksen sisäilmaongelmien ja tehtyjen
ryhmäjakomuutoksien vuoksi aikataulu on tiukka ja uudet tilat halutaan saada
käyttöön mahdollisimman pian. Tehdyillä järjestelyillä on toistaiseksi pystytty
välttämään väistötiloista aiheutuvia lisäkustannuksia. Tarjouspyyntöaineisto on tuotu
kaupunkikehityslautakunnan sijaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, jotta
hankkeen eteneminen ei pysähdy kesän ajaksi. Hankesuunnitelman mukaisen
hankeaikataulun toteutuessa päiväkotitoiminta uudessa rakennuksessa voi alkaa jopa
keväällä 2023.
Aikataulu
Tarjouspyynnön valmistelu ja suunnittelu 5-6/2022
Tarjouslaskenta 7-8/2022
Päätökset ja sopimus 8/2022
KVR-suunnittelu 9/2022
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Rakennuslupa 10/2022
Rakentaminen 11/2022 – 4/2023
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ristiinan päiväkodin tarjouspyynnön sekä
esitetyn hankintaperiaatteen.
Lisäksi talonrakennuspalvelut (hankintayksikkönä) oikeutetaan tekemään lopullisen
tarjouspyynnön asiakirjoihin tarvittaessa tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät
oleellisesti muuta urakan sisältöä.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Varhaiskasvatus/Taina Halinen, talonrakennuspalvelut/Saija Himanen
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§ 273
Kuntarahoitus Oyj:n rahoitusleasingin puitesopimus Etelä-Savon pelastuslaitoksen irtaimen
käyttöomaisuuden hankinnoille
MliDno-2022-3191
Valmistelija / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
vt. talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh 20.6.2022 Kuntarahoitus indikatiivinen tarjous leasing-puitesopimus
14.6.2022
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Liite Kh 20.6.2022 Irtaimen omaisuuden rahoitusleasing Yleiset Sopimusehdot
1.7.2021
Mikkelin kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 20.4.2020 § 134 liittynyt
Hansel Oy:n kilpailuttamaan irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksen ja siihen
liittyvien palveluiden puitesopimukseen. Sopimuskausi on v. 2020–2022 sisältäen
myös option vuoteen 2024. Hanselin kilpailuttama sopimuskumppani on 3 Step IT Oy.
Sopimuksen käyttötarkoitus on kaupunginhallituksen päätöksessä rajattu koskemaan
ainoastaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden
leasinghankintoja. Pelastuslaitoksen irtain omaisuus ja siihen liittyvät leasing-
sopimukset vastuineen siirtyvät sote-uudistuksessa kaupungilta hyvinvointialueelle
1.1.2023 lukien.
Etelä-Savon pelastuslaitos on suunnitelman mukaisesti toteuttanut merkittävät
irtaimistohankintansa leasingrahoituksella. Vuoden 2022 osalta Etelä-Savon
pelastuslaitoksen leasing-rahoituksella tehtävien suunnitelma on hyväksytty Etelä-
Savon pelastuslautakunnan päätöksellä 14.12.2021 § 15 käyttötaloussuunnitelman
hyväksymisen yhteydessä. Ne on myös huomioitu Pelastuslaitoksen talousarvion
tiedoissa, jotka sisältyvät valtuuston 13.12.2021 § 187 hyväksymään koko kaupungin
talousarvioon.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen leasing-rahoitteisten irtaimistohankintojen
suunnitelmaan sisältyy C-luokan öljyntorjunta- ja pelastusaluksen hankinta. Nykyinen
leasing-rahoituksen puitesopimuskumppani 3 Step IT Oy on ilmoittanut, ettei sen
tarjoamaa irtaimistorahoitusta ole enää mahdollista käyttää veneiden hankkimiseen.
Tämän vuoksi Pelastuslaitoksen alushankintaa varten on hankittava toinen
leasingrahoittaja. Kuntarahoitus Oyj:ltä on pyydetty indikatiivinen tarjous
rahoitusleasingin puitesopimuksesta Etelä-Savon pelastuslaitoksen
irtaimistohankintoja varten. Puitesopimuksen mukainen limiitti, jonka puitteissa
irtaimistohankintoja on mahdollista tehdä, on 1,0 miljoonaa euroa (alv 0 %).
Tarjousasiakirja on liitteenä. Saatu tarjous mahdollistaa puitesopimuksen mukaisen
leasingrahoituksen käytön ajoneuvokaluston, lääketieteen laitteiden ja muiden
irtaimeen omaisuuteen kuuluvien laitteiden hankintaan. Tarjoukseen sisällytetyissä
mahdollisissa vuokrakohteissa on huomioitu Etelä-Savon pelastuslaitoksen
suunnitellut vuoden 2022 irtaimistohankinnat.
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Kyseessä on rahoituspalveluiden hankinta, joka jää julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) soveltamisalan
ulkopuolelle lain 9 § 1 momentin 9 kohdan perusteella. Tämän sopimuksen mukaisella
leasinginrahoituksella rahoitettavat irtaimistohankinnat kilpailutetaan hankintalain ja
Mikkelin kaupungin hankintaohjeistusten mukaisesti. Kyseessä on puitesopimus, joka
mahdollistaa siinä tarkoitetun leasingrahoituksen hyödyntämisen, mutta ei
kuitenkaan sido tai velvoita sen käyttämiseen.
Puitesopimuksen käyttö rajataan vain Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttöön siten,
että sopimuksen tarkoittamaa rahoitusta käytetään ainoastaan sellaisen
Pelastuslaitoksen irtaimiston hankintaan. Kyseinen irtaimisto leasingvastuineen siirtyy
sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.
Mikkelin kaupunki / Etelä-Savon Pelastuslaitos täydentää Mikkelin
kaupunginvaltuuston 14.2.2022 § 12 Etelä-Savon hyvinvointialueelle antamaa
selvitystä ja ilmoittaa uuden leasing-puitesopimuksen hyvinvointialueelle viimeistään
30.6.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kaupungin liittymisen Kuntarahoitus Oyj:n
rahoitusleasingin puitesopimukseen. Sopimuksen käyttö rajataan koskemaan Etelä-
Savon pelastuslaitoksen irtaimistohankintoja.
Kaupunginhallitus valtuuttaa vt. talousjohtajan allekirjoittamaan puitesopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon pelastuslaitos/Seppo Lokka, talouspalvelut, hankintapalvelut
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§ 274
Rakennuttajapäällikön viran kelpoisuuden muuttaminen
MliDno-2016-1994
Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Rakennuttajapäällikkö (vakanssi 5764) toimii Talonrakennuspalveluiden tilahankkeet-
tiimin tuotevastaavana ja vastaa toimitilojen suunnitteluttamisesta ja
rakennuttamisesta yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden vuokralaisten
kanssa. Talonrakennuspalvelut jakaantuu kahteen tuotevastuualueeseen, jota
kumpaakin johtaa tuotevastuuhenkilö. Tuotevastuuhenkilön ratkaisuvalta on
määritetty asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännössä.
Rakennuttamispalvelut tuotetaan itse tai ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.
Kaupunginhallitus on 26.9.2016 § 348 hyväksynyt rakennuttajapäällikön viran
kelpoisuudeksi rakennusinsinöörin (AMK) tai aikaisemman rakennusinsinöörin
tutkinnon tai rakennusarkkitehdin (AMK) tutkinnon. Koulutustasovaatimusta esitetään
nyt muutettavaksi. Koulutustasovaatimuksen muutoksella parannetaan rekrytoinnin
onnistumismahdollisuuksia laajentamalla hakijapohjaa pitkän työuran omaaviin
ammattilaisiin, joilla ei välttämättä ole korkeakoulututkintoa.
Uusi koulutustasovaatimus on soveltuva rakennusalan korkeakoulu- (AMK/YAMK-
insinööri/DI) tai aikaisempi opistotason rakennusalan tutkinto tai rakennusmestarin
tutkinto. Lisäksi valitulta henkilöltä vaaditaan työkokemusta rakennuttamistehtävistä
tai vaativista työmaatehtävistä.
Työaika on 36,25 h/vko.
Henkilöstöpalveluiden lausunto:
Henkilöstöpalvelut puoltaa tehtyä esitystä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä virkaan esitetyn muutoksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
20.06.2022

17/2022

24 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 393,27.09.2021
Kaupunginhallitus, § 275, 20.06.2022
§ 275
Talousjohtajan virka
MliDno-2021-3605
Kaupunginhallitus, 27.09.2021, § 393
Valmistelijat / lisätiedot:
Maria Närhinen
Maria.Narhinen@mikkeli.fi
vs. valvontaeläinlääkäri
Liitteet

1 Liite Kh Irtisanoutuminen talousjohtajan virasta - Siira Heikki
Talousjohtaja Heikki Siira on irtisanoutunut Mikkelin kaupungin talousjohtajan virasta
20.9.2021 saapuneella sähköpostilla.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan eron talousjohtajan virasta myöntää
kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Heikki Siiralle eron talousjohtajan virasta siten,
että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 30.9.2021.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa avointa virkaa hoitavalle talousjohtaja Tiia
Tamlanderille virkamääräyksen hoitaa avointa virkaa 1.10.2021 lähtien ja tarvittaessa
siihen asti kun hänelle on aiemmin annettu virkamääräys toimia talousjohtajan
sijaisena eli 31.7.2022 asti. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että viran
täyttöprosessin käynnistäminen tuodaan erikseen hallituksen käsiteltäväksi
alkuvuodesta 2022.
Päätös
Merkitään, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteelinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että tästä eteenpäin pöytäkirjantarkastajana toimii Jarno Strengell.

Kaupunginhallitus, 20.06.2022, § 275
Valmistelija / lisätiedot:
Petri Mattila
petri.mattila@mikkeli.fi
henkilöstöjohtaja
Talousjohtajan virka on ollut avoimena 1.10.2021 lukien kaupunginhallituksen
myöntäessään eron talousjohtaja Heikki Siiralle kokouksessaan 27.9.2021 § 393.
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Samassa pykälässä kaupunginhallitus teki päätöksen avoimeen virkaan ottamisesta.
Avointa virkaa määrättiin hoitamaan taloussuunnittelupäällikkö Tiia Tamlander
31.7.2022 saakka.
Kaupungin organisaatiossa on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä
henkilöstömuutoksia, jonka johdosta on tässä kohden syytä jatkaa talousjohtajan
viran hoitamista avoimena ja päättää myöhemmin syksyllä erikseen talousjohtajan
viran täyttöprosessista.
Tarkoituksenmukaista on jatkaa Tiia Tamlanderin virkamääräystä talousjohtajan
avoimen viranhoidosta 31.12.2022 saakka kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes
talousjohtajan virka täytetään vakinaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa avointa virkaa hoitavalle talousjohtaja Tiia
Tamlanderille virkamääräyksen hoitaa talousjohtajan avointa virkaa 1.8.2022 lukien
31.12.2022 kutenkin enintään siihen saakka, kunnes vakituinen virka on
täytetty. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että viran täyttöprosessin
käynnistäminen tuodaan erikseen hallituksen päätettäväksi syksystä 2022.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia)
ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Konserni- ja elinvoimapalvelualue/hallintojohtaja Ari Liikanen, talouspalvelut/Tiia
Tamlander, henkilöstöpalvelut
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§ 276
Kaupunginjohtajan virkavaali
MliDno-2022-2120
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginjohtajan virka julistettiin haettavaksi kaupunginhallituksen päätöksen
mukaisesti. Hakuaika päättyi 10.6.2022 klo 15.00. Määräaikaan mennessä tuli 13
hakemusta.
Hakuilmoituksessa kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus. Lisäksi tehtävän menestyksellisen
hoitamiseen edellytetään elinkeinoelämän tuntemusta, talousosaamista,
ratkaisuhakuisuutta, kehittämisotetta, muutoksen johtamiskykyä ja vahvoja sosiaalisia
taitoja.
Hakuilmoituksessa mainitun määräajan kuluessa virkaa hakivat Jorma Pietiläinen, Ville
Markkanen, Vesa Ellonen, Markku Vehkaoja, Minna Ikäheimonen, Mikael Laakso, Vesa
Sirkiä, Peter Marks, Otto Räsänen, Erkki Anttila, Ari Vihertuuli, Jaakko Vääräniemi ja
Timo Nousiainen. Koska Mikael Laaksolta, Ville Markkaselta, Otto Räsäseltä, Vesa
Sirkiältä ja Ari Vihertuulelta puuttuu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, he eivät
täytä viran kelpoisuusvaatimuksia.
Kaupunginhallitus on nimennyt kaupunginjohtajan viran täyttämiseksi
valmisteluryhmän. Valmisteluryhmä on käsitellyt saapuneet hakemukset ja toimitetut
selvitykset ja muodostanut näkemyksensä haastatteluun kutsuttavista henkilöistä.
Haastatteluryhmän puheenjohtaja Pirjo Siiskonen esittelee haastatteluryhmän
näkemyksen kokouksessa.
Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ottaen
huomioon käsiteltävänä olevan asian luonne, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esittelystä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Siiskonen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Timo Halonen
kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista henkilöistä, jotka täyttävät
viran kelpoisuusvaatimuksen ja parhaiten viran hakuilmoituksessa mainitut muut
edellytykset. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää jäsenet haastatteluryhmään.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Eero Aho esitti, että viran hakuaikaa jatketaan
kuukaudella. Koska kukaan ei kannattanut Eero Ahon esitystä, se raukesi.
Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun FCG:n johtavan asiantuntijan Timo
Nousiaisen sekä suostumuksen antaneet Lappajärven kunnanjohtajan Sami Alasaran,
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Etelä-Savon koulutus Oy:n toimitusjohtajan Arja Flinkmanin ja Hausjärven
kunnanjohtajan Pekka Määttäsen.
Haastatteluryhmään nimettiin Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen,
Pirkko Valtola, Nina Jussi-Pekka ja hallintojohtaja Ari Liikanen. Lisäksi
kaupunginhallitus valtuutti haastatteluryhmän päättämään soveltuvuusarvioinneista.
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Kaupunginvaltuusto, § 60,25.04.2022
Kaupunginhallitus, § 207,09.05.2022
Kaupunginhallitus, § 277, 20.06.2022
§ 277
Kaupunginjohtaja Timo Halosen selvitystehtävästä laadittava sopimus
MliDno-2022-1367
Kaupunginvaltuusto, 25.04.2022, § 60
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kaupunginjohtaja Timo Halosen irtisanoutumisen kaupunginjohtajan virasta.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma
asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 09.05.2022, § 207
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Hallintosäännön 55 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen on kaupunginvaltuusto, viran tai virkasuhteen
julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus.
Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska
kyse on kaupunginjohtaja viran aukijulistamisesta, asia tulisi käsitellä
kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus päättää julistaa viran auki 12.5.2022. Lisäksi kaupunginhallitus
nimeää kaupunginjohtajan hakua varten valmisteluryhmän, jonka se oikeuttaa
laatimaan viranhakuilmoituksen sekä valmistelmaan haastattelut.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus nimesi kaupunginjohtajan hakua varten valmisteluryhmään Pirjo
Siiskosen, Satu Taavitsaisen, Raimo Heinäsen, Pirkko Valtola ja Heli Kauppisen sekä
hallintojohtaja Ari Liikanen.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma
asia) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että Petri Pekonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus, 20.06.2022, § 277
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat valmistelleet sopimusta
yliopistojen ja korkeakulujen sekä Mikkelissä toimivien tutkimusyksiköiden
elinvoimayhteistyöhön ja kaupungin mainekuvaan liittyvää sopimusta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.
Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ottaen
huomioon käsiteltävänä olevan asian luonne, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen
puheenjohtajan esittelystä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi, antaa jatkovalmisteluohjeet ja
valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.
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Konserni- ja elinvoimajaosto, § 98,16.11.2021
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 12,26.01.2022
Kaupunginhallitus, § 34,07.02.2022
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 60,10.05.2022
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 72,14.06.2022
Kaupunginhallitus, § 278, 20.06.2022
§ 278
Palvelusopimus Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa
MliDno-2016-422
Konserni- ja elinvoimajaosto, 16.11.2021, § 98
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja kaupungin välinen sopimus vuosille 2020-2021 on
hyväksytty 19.12.2020 § 527. Lisäksi sopimusta on tarkistettu kaupunginhallituksessa
22.2.2021 § 82. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 1.275.000 euroa (+ alv 24 %).
Kaupunginhallitus on linjannut kokouksessaan 19.4.2021 § 160, että elinvoimatyön
uudistamisen tavoite on, että
Kaupungin uudistetut elinvoimapalvelut vastaavat hyvin asiakkaiden tarpeita ja
palveluja käytetään mielellään niiden ajankohtaisuuden, nopeuden,
joustavuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta.
Palvelut lisäävät selkeästi myönteistä yritysilmapiiriä Mikkelissä.
Elinvoimatyön uudistamisen hyötyjinä ovat kuntalaiset, eri elinvoimatyöhön
liittyvät toimijat sekä erityisesti alueen yritykset ja elinkeinoelämä.
Kaupungin uusittu elinvoimatyön johtamistapa on selkeää ja voimassa olevan
elinvoimaohjelman mukaista.
Alueen maine sekä elinvoimaisuus ovat parantuneet uusien ja
yhteistyöaktiivisten elinvoimapalveluiden joustavuuden ja tehokkuuden ansiosta.
Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että Miksein rooliin ja palvelusopimukseen
liittyen seuraavaa:
Miksein palvelusopimuksessa painotetaan nykyistä enemmän tuloksellista
elinvoimatyötä ja tilausta tarkistetaan näiltä osin vuoden 2022 alusta alkaen
Matkailu säilyy osana kehitysyhtiötä
Miksein palvelusopimusta tarkistetaan Matkailun osalta siten, että
matkailuyritysten kehittämiseen tilataan nykyistä enemmän resurssia ja lisäksi
matkailun kehittämisen tavoitteet määritellään nykyistä tarkemmin
Miksein hallitus on käsitellyt omalta osaltaan uutta sopimusta vuodelle 2022 ja sitä
esitellään kokouksessa. Lisäksi kokouksessa esitellään Miksei Oy:n raporttiluonnos
vuoden 2021 toteumasta.
Ehdotus
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Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdolliset
jatkovalmisteluohjeet
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Jaosto palautti yksimielisesti sopimusluonnoksen uuteen
valmisteluun siten, että ensin tulee selvittää kaupungin matkailumarkkinoinnin
mahdollinen itsenäinen asema omana yhtiönä tai kaupungin omana toimintana.
Lisäksi jaosto päätti, että asia pitää tuoda jaostolle uudelleen arvioitavaksi viimeistään
tammikuussa vuonna 2022.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n vt. toimitusjohtaja Juha Kauppinen
selosti asiaa jaostolle.
Merkitään, että tämä asia käsiteltiin yhdessä § 99 kanssa.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 26.01.2022, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Aki Kauranen
ari.liikanen@mikkeli.fi, aki.kauranen@mikkeli.fi
hallintojohtaja, strategia- ja kehityspäällikkö
Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan 16.11.2021 § 98 antanut
toimeksiannon selvittää Mikkelin kaupungin oman matkailuyhtiön perustamista ja
matkailutoimintojen ottamista kaupungin omaksi tehtäväksi.
Työryhmä Timo Halonen, Ari Liikanen ja Aki Kauranen ovat toimeksiannon mukaan
selvittäneet asiaa mm. hyödyntämällä aiemmin vuosien 2020-21 puolella tehtyä
kaupungin elinvoimatyön uudistamiseen liittyneen selvityksen aineistoa, muita
matkailuun liittyviä ajankohtaisia selvityksiä ja tilastoaineistoa sekä
matkailuammattilaisten henkilöhaastatteluja.
Keskeisiä esille nousseita selvitettäviä näkökulmia ovat mm. matkailun seudullisuus,
matkailun rahoitus, matkailuyritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja yritysten
kasvu, matkailun kehittämiseen liittyvät prosessit ja niiden kehittämistarpeet sekä
mahdollisen uuden organisoitumismallin tuomat edut tai haasteet verrattuna
nykytilaan.
Selvityksen keskeiset johtopäätökset ovat seuraavat:
Keskustelua matkailun asemasta ja organisoitumisesta on käyty jo pitkään ja
selvityksiä tehty => nykyinen organisoitumiseen liittyvä ratkaisu osana
elinvoimatyön uudistamista keväällä 2021,
Matkailun organisoitumiseen liittyviä toimintamalleja on Suomessa monia
riippuen alueesta ja sen ominaispiirteistä.
Mikkelin seudun matkailun kehittäminen on saanut runsaasti kiitosta sekä
paikallisesti, että laajemminkin. Ko. työ on tehty nykyisellä toimintamallilla ja
nykyisillä resursseilla hyödyntäen alueelle kohdentuvaa hankerahoitusta.
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Kehitysyhtiön ja sen matkailuyksikön välinen kommunikaatio ei tällä hetkellä
toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja tarve matkailun prosessien laaja-alaiseen
kehittämiseen on ilmeinen riippumatta matkailun organisoitumismallista. Lisäksi
matkailun liiketoimintaosaamisen kehittämisen yhteys laaja-alaisen
matkailumarkkinointiin on turvattava.
Nykyinen organisoitumismalli ei estä matkailun kehittämistä & kasvua ja
organisoitumismallin muuttaminen tässä vaiheessa toisi puolestaan paljon
ennakoimattomia riskitekijöitä kuten:
Seudullisuuden toteutuminen ja MSM ry:n palvelusopimuksen uusiminen
1.6.2022 alkaen (seudun kunnilla on kasvavaa kiinnostusta kehitysyhtiön
palveluiden hyödyntämiseksi ml. erityisesti matkailun kehittäminen laaja-
alaisesti)
Hankkeet (madollisen uuden matkailuyhtiön rahoitus tulisi olla riittävällä
tasolla, jotta nykyisenkaltaista hankesalkkua voitaisiin pitää yllä, ts. kassan
kestävyys)
Vapaa-ajan-/kausiasumisen kehittäminen on osin täysin matkailun
kehittämisestä poikkeavaa toimintaa
Seudullisen yhtiön tai yhdistyksen perustaminen vaatii neuvotteluja
useiden osapuolien kanssa ja se ottaa aikaa, toisaalta vain Mikkelin
omistama matkailuyhtiö voi myydä rajallisesti palveluja esim. seudun
kunnille (”in house”).
Virastotalon tilajärjestelyt etenevät keväällä elinvoimatyön uudistamisen
yhteydessä tehdyn linjauksen mukaan
Kehitysyhtiön tulisi vastata aiempaa paremmin matkailun kehittämisen
kokonaiskoordinaatiosta (mm. markkinointi, yrityskehittäminen, infra jne) ja
jatkossa kehitysyhtiön hallituksella ja uudella toimitusjohtajalla on erityinen
vastuu ko. toimintamallin sujuvuudesta.
Yhtiöittäminen ei tue ajatusta/tavoitetta konsernirakenteen tiivistämisestä.
Matkailun ottaminen kaupungin omaksi toiminnaksi ei ole saanut kannatusta
erityisesti matkailuväeltä mm. työehtosopimuksiin liittyvien muutosten takia.
Tilastojen valossa nykyisellä laajasti ymmärrettävällä matkailumarkkinoinnilla ei
ole saatu aikaan toivottua kasvua.
Kaupungin taloustilanne ei salli merkittävää resurssitason nostoa
matkailusektorille (nykyinen toimintamalli kokoaa luontevasti ja tehokkaasti
yhteen kaupungin ja seudun resurssit).
Jos matkailuun panostetaan nykyistä enemmän, panostus tulisi kohdentaa
toimintaan eikä esim. uuden yhtiön hallinnosta aiheutuviin lisäkuluihin.
Selvitysryhmän mielestä matkailun uudelleenorganisoinnille ei ole tarvetta vaan
jatkossa on kiinnitettävä huomio seuraaviin asioihin:
Matkailun kehittämisalustan ylösajoon ja prosessien kuvaamiseen osana
kehittämisalustalle keväällä 2022 laadittavaa ”Matkailun kasvuohjelmaa”.
Matkailuun liittyvien prosessien ja käytänteiden edelleen kehittäminen osana
kehitysyhtiötä.
Kehitysyhtiössä resurssia kohdennettava entistä enemmän matkailuyritysten
yritysneuvontaan ja kasvupalveluihin unohtamatta nykyisen kaltaista
matkailumarkkinointia.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että konsernirakennetta ei
matkailutoimintojen osalta nyt muuteta, vaan matkailutoiminnot säilyvät toistaiseksi
osana kehitysyhtiön toimintaa. Lisäksi jaosto antaa Mikkelin kehitysyhtiö Mikseille
konserni-ohjeen, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy jaoston em. esityksen, että
matkailun kehittämisalustan ja sen toiminnan suunnittelu käynnistetään välittömästi.
Osana prosessia tuotetaan ”Matkailun kasvuohjelma”. Ko. prosessista vastaa
kehitysyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Matkailun kehittämisalustalle osoitetaan
riittävät resurssit ja sille asetetaan ohjausryhmä.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Satu Taavitsainen esitti Raimo Heinäsen
kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys asian palauttamisesta uuteen valmisteluun
ja esitti asian ratkaitavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian
käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Satu
Taavitsaisen esitystä asian palauttamista uuteen valmisteluun, äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Heli
Kauppinen, Pirjo Siiskonen, Eero Aho) ja 2 ei ääntä (Raimo Heinänen, Satu
Taavitsainen).
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittleyä jatketaan tässä kokouksessa.
Puheenjohtaja totesi, että konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän
päätösehdotuksen.
Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa konserni- ja
elinvoimajaostolle.
Lisäksi merkitään, että tämän asian esittelyn aikana läsnä olivat Mikkelin kehitysyhtiö
Miksei Oy:n hallituksen jäsenet Tomi Sikanen (pj.), Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä, Esko
Pitkänen, Kati Häkkinen, Kalevi Niemi, Jani Himanen sekä yhtiön vt. toimitusjohtaja
Maarit Randelin. Ko. henkilöt poistuivat kokouksesta klo 15.15.
Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän käsittelyn aikana.
Merkitään, että vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott ja vt. talousjohtaja Tiia
Tamlander poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 07.02.2022, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Aki Kauranen
ari.liikanen@mikkeli.fi, aki.kauranen@mikkeli.fi
hallintojohtaja, strategia- ja kehityspäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää, että konsernirakennetta ei matkailutoimintojen osalta nyt
muuteta, vaan matkailutoiminnot säilyvät toistaiseksi osana kehitysyhtiön toimintaa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Mikkelin kehitysyhtiö
Miksei Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että Minna Pöntinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 10.05.2022, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Aki Kauranen
ari.liikanen@mikkeli.fi, aki.kauranen@mikkeli.fi
hallintojohtaja, strategia- ja kehityspäällikkö
Liitteet

1 Liite Kej Palvelusopimusluonnos 2022, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Konserni- ja elinvoimajaoston 16.11.2022 §:n 98 annetun toimeksiannon mukaisesti
kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n välillä on jatkettu neuvotteluja
palvelusopimuksen sisällöstä. Neuvottelujen mukainen palvelusopimusluonnos on
liitteenä.
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki esittelee asiaa konserni-
ja elinvoimajaostolle.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä
olevan palvelusopimuksen.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
valmisteluun valmisteluohjeiden mukaisesti.
Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen saapui
kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki esitteli
asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.
Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hallintojohtaja Ari
Liikanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
20.06.2022

17/2022

35 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja elinvoimajaosto, 14.06.2022, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen
aki.kauranen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n palvelusopimusta on valmisteltu edelleen konserni-
ja elinvoimajaoston edellisessä kokouksessa 10.5.2022 § 60 antaman ohjeistuksen
pohjalta.
Kehitysyhtiön hallitus käsittelee sopimusluonnosta 14.6.2022 aamulla, ja mikäli
hallitus päättää esittää oheismateriaalina olevaan palvelusopimusluonnokseen
muutoksia, tuodaan ne kokouksessa konserni- ja elinvoimajaoston tietoon.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle palvelusopimuksen
hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Satu Taavitsainen teki esityksen asian
palauttamisesta uudelleenvalmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se
raukesi.
Merkitään, että Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki ja hallituksen puheenjohtaja
Tomi Sikanen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle ja olivat kokouksessa
läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkitään, että strategia- ja kehityspäällukkö Aki Kauranen saapui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus, 20.06.2022, § 278
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh 20.6.2022 Palvelusopimus, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n
palvelusopimuksen ja sopimussumma vuosille 2022-2023 on 1 215 000 euroa/vuosi.
Sopimussumma maksetaan kustannuspaikalta 1416/Miksei Oy.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Miksei Oy:n hallituksen
jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander, kaupunginjohtaja Timo Halonen ja
viestintäpäällikkö Heidi Hänninen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.
Tiedoksi
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, talouspalvelut
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Muutoksenhakukielto
§262, §263, §264, §265, §266, §267, §268, §269, §271, §272, §274, §276, §277
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§270, §273, §275, §278
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

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
20.06.2022

17/2022

39 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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.

