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Kokoustiedot 
 
 
Aika:  perjantai 11.6.2021 klo 13 – 14.30 
Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 9-11) kaupunginhallituksen 

kokoushuone (2. krs) / Teams-kokous  
 
Läsnä: Juva:  Auvinen Oskari, Kangasala 
 Kangasniemi:   Kaasalainen Kai, Espoo 
 Mikkeli: Jama Teemu, Helsinki (poistui kokouksesta klo 13.55. asian 5 

käsittelyn aikana) 
  Santasalo Tuomas, Helsinki 
  Ämmälä Martti, Helsinki 
 Mäntyharju:  Vihriälä Vesa 

 Wikman Lasse, Helsinki (saapui kokoukseen klo 14.23 asian 7 
käsittelyn aikana)  

 Pertunmaa:  Karhu Sami, Järvenpää (saapui kokoukseen klo 13.17 asian 4 
käsittelyn aikana) 

  Pitkälä Aulis 
 Puumala: Juva Ilkka, Helsinki, puheenjohtaja 
  
   
 
Muut kokousosallistujat: 
  
 Kuuva Niina, kunnanjohtaja, Puumala 
 Simoska Mervi, kunnanjohtaja, Juva 
 Kauranen Aki, strategia- ja kehityspäällikkö, Mikkeli, sihteeri 
 Pasanen Unto, seutufoorumin puheenjohtaja, Puumala 
 Vornanen Tuula, seutufoorumin 1. varapuheenjohtaja, Kangasniemi 
 Manu Rantanen, Ruralia-instituutti (§:t 10-13) 
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1 / 10 §  
 
Kokouksen avaus  

   
 
Ehdotus  

  Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
  
 
  

Päätös 
   Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
   
 
 
______________________________________________________________________________ 
2 / 11 §  
 
Kokouksen esityslista 
  
 
Ehdotus 
  Hyväksytään esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi. 
  
 
 
Päätös 
  Hyväksyttiin. 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
3 / 12 § 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
   

 Käydään läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

 
Ehdotus 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
Päätös 
  Merkittiin. 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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4 / 13 §  
 
Vapaa-ajan asumisen alueelliset volyymit -tutkimusidea 
 

Valtuuskunnan jäsenet Teemu Jama ja Tuomas Santasalo esittelevät 
tutkimusideaa. Valtuuskunta on aikaisempina vuosina tehnyt 
palvelututkimuksia ja sellaisen uusimisen sijaan on ideoitu vapaa-ajan 
asukkaiden viipymien tarkastelua seudulla. Teemu esittelee ideaa ja 
sovellettavaa data-analytiikan menetelmää sekä tapaa, jolla tietoa voisi 
havainnollistaa, siten että tulosta voidaan jakaa helposti digitaalisessa 
mediassa mm. aluemarkkinointimielessä.  
 
Ruralia-instituutti ja Suur-Savon Sähkö ovat myös tekemässä sähkön 
käyttötiedon pohjalta vapaa-ajanasuntojen käyttöasteita tarkastelevaa 
tutkimusta. Ns. MOPA-hankkeen projektipäällikkö Manu Rantanen 
esittelee asiaa kokouksessa ja selvitetään, voidaanko aiheessa tehdä 
yhteistyötä.  

 
Ehdotus  

Keskustellaan tutkimusideasta ja sen sisällön kehittämisestä sekä 
mahdollisuuksista yhteistyöhön Ruralia Instituutin ja Suur-Savon 
Sähkön kanssa.  

 
Päätös Päätettiin, että tutkimusideaa jatkojalostetaan yhdessä Ruralia-instituutin 

kanssa.  
 
______________________________________________________________________________ 
5 / 14 §  
 
Kaivoslain uudistaminen 2020–2021 / valtuuskunnan kannanotto 
 

Käynnissä on Työ- ja elinkeinoministeriön vetämänä tehtävä kaivoslain 
uudistaminen. Kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten 
ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa 
vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten 
vaikutusmahdollisuuksia. 
 
Ministeriön valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään 
lausuntokierrokselle syksyllä 2021. Lausuntokierroksen jälkeen 
esitysluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset, jonka jälkeen se 
annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle joulukuussa 2021. 
 
Valtuuskunnan puheenjohtaja on luonnostellut vapaa-
ajanasukasvaltuuskunnan kannanottoa Saimaalla tapahtuvaan 
ajankohtaiseen kaivostoimintaan liittyen. Alustava kannanotto jaetaan 
valtuuskunnalle kokouksen oheismateriaalina. 

 
Ehdotus 

Valtuuskunta keskustelee aiheesta ja päättää asiaan liittyvistä 
mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 
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Päätös   Asiaan liittyen päätettiin antaa seuraava lausunto: 
 
  Kaivostoiminta huolestuttaa vapaa-ajanasukkaita 
 

Saimaan alueelle on annettu viimeisen 12 kuukauden aikana kahdeksan 
malminetsintävarausta. Niistä kolme on Mikkelin seudulla 
(Juva/Koikkala, Puumala/Sulkava ja Mikkeli/Kangasniemi). 
Malminetsintävaraus on alku kolmevaiheisessa lupaprosessissa, joka 
etenee etsintälupaan ja kaivoslupaan.  Juvan ja Pieksämäen alueella on 
malmintutkimusalue, jossa kaivaukset ja räjäytykset ovat käynnissä 
(Lähde: Saimaa ilman kaivoksia –organisaation aineisto). 

 
Suomen kaivoslaki antaa lupamenettelystä huolimatta varsin suuret 
vapaudet. Kaivoksen voi perustaa myös luonnonsuojelualueille, Natura 
2000 alueelle tai jopa kansallispuistoon. Paikallisilla maanomistajille tai 
kunnilla ei ole mahdollisuutta päättää, haluavatko he kaivoksen 
alueelleen.  Laki ei sisällä niin sanottua intressivertailua, missä jo 
alkuvaiheessa tutkittaisiin mahdolliset haitat ja hyödyt kattavasti.. 

 
Kaivostoiminnan aiheuttama vaara ympäristölle on kiistaton. Suomessa 
ei kerätä erityistä kaivosveroa eikä rojalteja. – Kaivoslaki ollaan 
paraikaa uudistamassa, mutta kriitikkojen mukaan lain ”valuvikoja” ei 
olla riittävästi korjaamassa 

 
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta ei puutu 
yksittäisiin yritystoiminnan kysymyksiin, mutta sen tehtäviin 
kuuluu vapaa-ajanasumisen edellytysten vahvistaminen sekä seudun 
viihtyvyyden kehittäminen ja maineen vaaliminen. Valtuuskunta 
katsoo, että kaivostoiminta on vaaraksi Mikkelin seudun 
tärkeimmälle vetovoimatekijälle, puhtaalle järviluonnolle. 
Pelkästään kaivostoiminnan valmistelu vaikuttaa haitallisesti 
mielikuvaan seudusta kestävän vapaa-ajanasumisen ykkösalueena. 
Valtuuskunta kehottaa kaikkia seudun kuntia ja muita toimijoita 
erityiseen kriittisyyteen suhtautumisessaan malminetsintä- ja 
kaivoslupien myöntämiseen edellä mainittuihin kohteisiin. 

 
 

Kokouksen sihteeri vie asian mahdollisimman nopeasti eteenpäin 
yhdessä kaupungin tiedotuksen kanssa   

________________________________________________________________________________ 
6 / 15 §  
 
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan nimen muuttaminen 
 

Valtuuskunnan 12.3. kokouksessa keskusteltiin valtuuskunnan nimen 
mahdollisesta muuttamisesta. Kokouksen päätöksen mukaan 
valtuuskunnan puheenjohtaja on valmistellut asiaa edelleen ja 
valmisteltu ehdotus jaetaan kokouksen oheismateriaalina. 
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Ehdotus 

Käydään keskustelu valtuuskunnan nimen muuttamiseen liittyen ja 
päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 

    
 
Päätös  

Päätettiin perustaa valmisteluryhmä asian edistämiseksi. 
valmisteluryhmään kuuluivat puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi Lasse 
Wikman ja Oskari Auvinen. Valmisteluryhmän ensimmäinen kokouus 
pidetään ti 22.6. klo 10.45-11.45 (teams). 

________________________________________________________________________________ 
7 / 16 § 
 
Muut asiat 
 
 
Ehdotus 
  Käsitellään mahdolliset muut asiat 
 
Päätös 

Merkitään tiedoksi, että puheenjohtaja on tiedustellut ministeri 
Paaterolta valtuuskunnan tekemän kakkosasumisen rekisteröintiä ja 
tilastoimisen käynnistämiseen liittyvän aloitteen etenemistä, mutta 
vastausta ei ole saatu kokousajankohtaan mennessä. 
 
Lisäksi valtuuskunnan jäsen Kai Kaasalainen toi valtuuskunnalle 
tiedoksi seuraavan Kangasniemellä tehdyn aloitteen:  
 
”Kangasniemellä on perustettu kehittämisryhmä, jonka työn tuloksena on 
jalostunut aloite ”Puulan saaristoluonnonpuiston” perustamiseksi. Alue 
sijoittuisi lähinnä nykyisille NATURA 2000 suojelualueille. 
 
Perustettavan puistoalueen suuruutta ei ole vielä määritelty, koska asiasta ei ole 
alueita hallinnoivan Metsähallituksen kanssa vielä keskusteltu. Alustavia 
keskusteluita on kuitenkin käyty ministeriön ja ELY-keskuksen kanssa, joista 
epävirallinen reflektio oli kannustava idean jalostamiseksi ja edistämiseksi. 
Alueella olisi tällöin kansallispuiston status.  
 
Jatkovalmisteluun pyydetään mukaan Kangasniemen kunnan ja työryhmän 
lisäksi kaikki maakuntajärven ympäryskunnat ja tukemaan maakunnan muut 
kunnat ja kaupungit.  Toistaiseksi Kangasniemellä odotetaan uuden 
kunnanjohtajan työhön tuloa asian kehittelyn jatkamiseksi. 
 
Ehdotan, että ottaisimme aloitteen seurannan (ja mahdollisesti tukemisen) 
asialistallemme jatkossa. Tässä vaiheessa tämä tieto on siis siis tämän 
yhteisömme jäsenille tiedoksi, jotta voidaan kukin alustaa keskustelua 
kunnissamme ja määrittää, keitä olisi mukana jatkokeskustelussa kesäloman 
jälkeen.” 
 
Valtuuskunta kannatti Kai Kaasalaisen esitystä ja sovittiin, että asia 
kirjataan kokouspöytäkirjaan.  
 
 

________________________________________________________________________________  
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8 / 17 § 
 
Tiedottaminen 
 
 
Ehdotus 
  Päätetään mahdollisista tiedotettavista asioista. 
 
Päätös 
  Päätettiin tiedottaa § 14 asiasta tehdyn päätöksen mukaisesti. 
________________________________________________________________________________ 
9 / 18 § 
 
Seuraava kokous 
 
 
Ehdotus 
  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta. 
 
Päätös 

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään pe 1.10.2021 klo 13 alkaen 
Sodan ja rauhan keskus Muistissa. Kokousta ennen on 
lounasmahdollisuus Muistin kahvila-ravintolassa ja kokouksen jälkeen 
valtuuskunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua Muistin näyttelyyn. 

   
 
 
Mikkelissä 11.6.2021 
 
 
 
 
Ilkka Juva   Aki Kauranen 
puheenjohtaja   sihteeri 


