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KAAKKOISEN  TIEPIIRIN HALLINTOPAIKKA 

I 	 Mikkelin tiepiiri esittää, että seuraavat näkökohdat otetaan 
huomioon Kaakkoisen tiepiirin hallintopaikasta päätettäessä. 

 Asia on  Mikkelissä käsitelty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti,  

Laitoksen sisäisten toimintojen kannalta Mikkeli sopii tulevan 
Kaakkoisen tiepiirin hallintopaikaksi Kouvolaa paremmin keskei-
sen sijaintinsa perusteella. 

- Perustienpidon  tehtäväkenttä  ja  volyymi ovat  ja  tulevat olemaan 
nykyisen Mikkelin tiepiirin toimialueella suuremmat kuin Kymen 
läänissä. Tämän takia Mikkelin läänin puolella tarvitaan 
suuremmat perustienpidon  ja  sitä tukevien yksiköiden resurssit 
kuin Kymessä. 

Nykyistä  ja  tulevaa projektitoimintaa ajetellen Mikkelin sijainti  on 
 hyvin keskeinen. Etäisyydet potentiaalisiin suunnittelu-  ja 

rakentamisprojektikohteisiin  ovat Mikkelistä enintään  100- 160 
 kilometriä (vrt. Kouvola - Savonlinna  216  kilometriä). 

Piirillä  on  näyttöä, että tehtävät tältä etäisyydeltä pystytään 
hoitamaan hyvin: Vierumäki - Lusi moottoriväylähanke  ja  Tähti- 
niemen silta (noin  600 milj.markkaa)  Heinolassa  100  kilometrin 
etäisyydellä Mikkelistä sekä Savonlinnan liikennejärjestelyjen 
suunnitteluprojekti (noin  600 milj.markkaa)  myös  100  kilometrin 
etäisyydellä Mikkelistä. 

•  Piiri  on  aktiivisesti kehittänyt organisaatiotaan laatimaansa 
visioon perustuen (ns. alueorganisaatiomalli). Organisaatio  on 

 jo  vuoden  1993  alussa rakenteeltaan sama kuin Kaakoiseen 
tiepiiriin todennäköisesti tuleva organisaatiomalli. Kymen tiepiiri 

 on  tässä kehittämistyössä useamman vuoden Mikkeliä jäljessä. 
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Piiri  on  muuttanut kuluvan vuoden kesäkuun alussa uusiin, erit-
täin ajanmukaisiin valtion omistamiin toimitiloihin. Mikkelissä 
tiepiirin vuokraa käytetään valtion omistamien tilojen kuoletuk

-sun  ym.  Kouvolassa rahat menevät yksityiselle vakuutusyhtiolle. 
Mikkelin vuosimaksu Kymen tiepiirin käytössä oleviin vuokrati-
loihin verrattuna  on  noin  500 000  markkaa edullisempi. Lisäksi 
Kymestä puuttuu kriisiajan johtokeskus, minkä investoinnin 
arvo  on  noin  4  milj.markkaa.  Mikkelin piirin toimitilat soveltuvat 
sellaisinaan myös tulevan Kaakkoisen tiepiirin hallintopaikaksi. 

Sidosryhmäsuhteissa  on  Mikkelin keskeisestä asemasta myös 
etua. Suurin  osa  matkatarpeesta  syntyy tiepiirin päätehtävästä, 
perustienpidosta,  ja  sitä tukevien yksiköiden toiminnasta sekä  
yhteydenpidosta  kuntiin piirin toimialueella. Vähenevä yhtey- U  denpito Helsinkiin hoidetaan yhä enemmän sähköisin viestimin, 
etäisyystekijä  ei siten ole olennainen. Yhteistoiminta tiepiirien 
kesken itäisessä Suomessa jatkuu vilkkaana (oma 
yhteistoiminta-alue). 

•  Piiri oheistaa henkilöstöjärjestöjensä kannanoton,  on  käsitellyt  
sen  YT-menettelyssä  ja  yhtyy  sen  perusteluihin. 

Mikkeliä hallintopaikaksi  puoltavat edelleen aluehallinnon yhteis-
työtarpeet sekä läänin-  ja  aluehallinnon kehittämis-  ja  kokeilu-
toim  inta  

I 	 •  Etelä-Savo  (Mikkelin läänin liitto)  on  jättänyt hakemuksen 
maakuntahallintokokeiluun.  Vastaavaa pyrkimystä ei Kymen-
laaksossa ole. Päinvastoin siellä  on  seutusuunnittelu  (Kotka) ja  

I 	
maakunnallinen edunvalvonta (Kouvola) hajallaan. Mikkelin 
tiepiiri  on  omalta osaltaan ollut puoltamassa maakuntahallinto-
kokeilun käynnistämistä. Vrt. Mikkelin läänin liiton lausunto.  

I 	 •  Uusi lääninhallinnon (karsittu) rooli johtanee läänikoon suu  ren- 
tamiseen  (5  -  6  suurlääniä).  Tältä osin selvitysmies  Jukka 

 Hirvelän ehdotus ei ole vielä tiedossa. Selvää kuitenkin  on,  että  

I 	 Mikkelin sijainti  on  itäisessä suurläänissä Kouvolaa keskeisem - 
Pi.  Vrt.  selvitysmies  Jukka  Hirvelän raportti (julkistetaan 

 10.11.1992). 

I 	 Kriisiajan yhteistyössä  on  tärkeää yhteydenpito sotilanvirano- 
maisiin  ja  TELE:n verkkopuoleen.  Nämä molemmat sijaitsevat 
vuoden  1993  alusta Mikkelissä. Vrt. Itäisen maanpuolustusa- 
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lueen  tulevan komentajan Mikkeliä hallintopaikaksi puoltava 
lausunto.  

I 	 Edellä mainittujen lisäksi Mikkeliä hallintopaikaksi puoltavat alue- 
poliittiset  ja aluerakenteelliset  sekä työvoimapoliittiset  tekijät. 
Piiri  on  teettänyt näistä lisäselvityksen Insinööritoimisto Viatek  
Tapiola  Oy:ssä sekä hankkinut lausunnot Mikkelin lääninhallituk -

I 	 selta,  Mikkelin läänin liitolta, Mikkelin kaupungilta ,Mikkelin Kaup- 
pakamarilta  ja  läänin työvoimapiiriltä. Tämä aineisto oheistetaan. 
Näihin tekijöihin  on  viitattu myös piirin aiemmassa muistiossa  

I 29.9.1992.  

I 
I  



2A1A992 	 2500/582  

Piiri katsoo, että yhdistyminen tulisi  suoritaa  1.1.1994  eikä  1.3.  
Tämä helpottaisi huomattavasti  toiminnansuunnittelua  ja  

talousohjausjärjestelmien 
 käyttöä  yhdistymisvaiheessa.  

Edellä  on  käsitelty niitä tärkeimpiä tekijöitä, joiden perusteella  

hallintopaikkakysymys 
 on  ratkaistava. Toisaalta, mitä tulee selvi- 

tysmies Eero  Karjaluodon  esitykseen, voidaan siinä todeta  lilt- 
teessä  I  esitettyjä selviä puutteita  tai  virheellisyyksiä. 

Piirin mielestä selvitysmies  Karjaluodon hallintopaikkaselvitys  on 
 piirien sisäisen toiminnan kannalta niin puutteellinen  ja  virheelli-

nen, ettei sitä edes tältä osin voi käyttää päätöksen teon pohja-
na.  

- 

Tiejohtaja 	 Risto  Varmavuo  

c/  ,/i- 
Diplomi-insinööri 	,Timo Järvinen 
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I  
LuTE  1:  Selvitysm  les  Karjaluodon  paperissa havaittuja 

Puutteita  

I 	 •  Pääjohtajan toimeksiannon mukaan työ  on  tehtävä piirien kans- 
sa yhteistyössä, kuitenkaan  EK  ei ole ottanut huomioon piirin 
esittämiä selkeitä korjaustarpeita. Ulkopuolinen voi luulla, että  
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teksti  on  tosiaan tehty piirin kanssa yhteistyössä  ja  piiri yhtyy 
selvitysmiehen käsityksiin!  

I 	 Pääjohtajan toimeksiannossa hallintopaikan  valinnan  tuli perus- 
tua myös laskelmiin. Kuitenkaan minkäänlaisia vertailulaskel-
mia ei ole tehty, vaan lausunnot perustuvat selvitysmiehen 

- 	 omiin käsityksiin. 

•  Jo kansilehti on  virheellinen; Kouvola  ja  Mikkeli  on  esitetty 
todellista asemaansa pohjoisemmaksi, jolloin Kouvolan sijainti 
näyttää todellisuutta paremmalta. (vrt. liitteissä oleva oikea kart-
ta). 

•  Kun TIEH laski piirien rahoja uudella perustienpidon laskenta- 
kaavalla (tiepituus  ja suorite)  tulokseksi tuli, että Mikkeli  on 20 
% Kymiä  suurempi  (M 242  mmk / Ky  201  mmk),eli tiepituuden 

 la suoritteen oainooiste on  Mikkelissä eikä Kvmissä. lisäksi 
lautat antavat lisää painoarvoa Mikkelille. 

•  Heinolan seutu  on  raportissa välillä mukana, välillä ei. Heinolan 
seutua  on  kuitenkin käsiteltävä osana Mikkelin lääniä  ja  se on 

 aktiivisesti mukana Mikkelin läänin liitossa ym. Kaakkoinen 
tiepiiri tulee toteuttamaan Heinolan seudun mittavat kehittä-
misprojektit loppuun  1990  -luvulla. 

•  Välimatkat  on  laskettu teoreettista suurinta nopeutta käyttäen - 
totuus  on kesälläkin 10-15 %  alle.  Käytännön matka-ajat talvel-
la  (70 km/h) pisimmillä väleillä  ovat Mikkeli-Uukuniemi  2 h 40 
min  ja  Kouvola - Savonranta  3 h 55 min  (vastaavat ajat selvityk-
sessä ovat Mikkelistä  I h 59 min  ja  Kouvolasta  2 h 46 min (99 
km/h !!!). 

•  100 000  markan  säästä Helsingin matkoissa  on  sinänsä ehkä 
totta, mutta Kaakkoinen piiri käyttää matkustamiseen yhteensä 
yli  10  Mmk,. Varsinaista kustannussäästöä syntyy  jos piirikont

-tori  on  keskellä piiriä eikä syrjässä. 

• Lappenrantaan  on vain 20 km  ja  Imatralle  10 km  pitempi matka 
Mikkelistä kuin Kouvolasta, eli niiden seutujen suunnittelu  ja 

 rakentaminen voidaan tehdä kummasta  vain.  EK  on aiheetto-
masti  korostanut välimatkaeroa. 

•  Suuret taajamakohteet toteutetaan Kaakkoisessa tiepiirissä  
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projekteina,  jolloin piiri suunnitteluttaa kohteet konsulteilla. Piiri- 
konttorin sijainnilla ei ole vaikutusta  projektin  etenemiseen. 

•  Kriisiajan keskuksen  on  oltava samalla paikkakunnalla kuin  
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johdon, välttämättä ei ole aikaa siirtymiseen. Onko kriisiajan 
keskukselle järkevä paikka olla sotilaskohteena olevan ratapi

-han  vieressä?  

I  



•  Kymen piirikonttori sijaitsee aivan ratapihan vieressä. Tavara- 
määrien kasvaessa lisääntyy myös riski onnettomuuksiin,  ja 
myrkyllisten  aineiden karkaamiseen. 

Missä  on  Kouvolan ruokala - merkittävä viihtyvyyttä lisäävä 
tekijä? 

Savonlinna  on  unohdettu! Tieprojekti,  30 000  asukasta, yliopis-
to,  max KVL 22 000,  viisi Kymen kuntaa talousalueessa, ym... 

Savonlinnassa  on  jo  nyt Karjalan kaupan neuvontatoimisto  (EK 
 ei tiennyt tästä),  jos itätiikenne  kasvaa ei kaikki liikenne tule/me-

ne  vain  Pietariin. 

•  Mikä  on  idänkaupan kehittymisen aikaväli? Laitoksen organi-
saatio muuttuu moneen kertaan ennen itäliikenteen mandollista 
kasvua. 

•  Muista valtion hallinnon yhteyksistä  on  painotettu VR:n Kouvo-
laa,  ja  lähes samanarvoinen Pieksämäki  on  unohdettu koko-
naan, toisaalta onko piirin johdolla tosiaan lähes jokapäiväiset 
suhteet VR:n kanssa?  Minne  on  unohtunut Mikkelin  TELE? 

•  Selvityksen sanojen valinta kummastuttaa, jokainen asia 
kuulostaa Kouvolaa suosivalta, oli totuus mikä tahansa: 

v'Kotka  ei ole maakuntakeskus  (s.3),  Kouvolasta  on  paremmat 
yhteydet Lappeenrantaan, ero  on  kuitenkin  vain 20 km (s.8), 
Savonradan  varaan ei voi perustaa (mutta Pietarin varaan 
voi)  (s.8),  korostetaan  matkoja Helsinkiin 1  vaikka todelliset 
kustannukset/säästöt tulevat sisäisestä liikenteestä, jossa 
Mikkeli  on  keskeisempi  (s.9), konttorien  vuokrat ovat muotoa 
Mikkeli  2.2  Mmk  ja  Kymi  2,3  Mmk  ja käyttökorvaukset  0,4 

 Mmk, jolloin ero näyttää pienemmälle kuin  2,2  mmk:n  ja  2,7 
 mmk ero  (s.11). 

v'EK  on  antanut rasteja miten sattuu, perustienpidossa 
molemmilla  on rasti,  vaikka Mikkelillä selvä etu, sidosryhmiä 

 on  korostettu liikaa - tienkäyttäjätikulj. palveluiden ostajat  tai 

I 	 valtion hallinnon yksiköt/muut ulkopuoliset - kaikille oma rasti 
> näin  on  saatu Kouvolalle paljon rasteja. Missä  on esim. 

rasti suurpiirin  sisäisten  matkojen  edullisuudesta ym.  

I  
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I  
I 	ASIA 	Kannanotto yhdistettävien Mikkelin  ja  Kymen tiepiirien 

pääpaikan  sijoittamisesta Mikkeliin 

Mikkelin läänin liitto haluaa korostaa Kaakoisen tiepiirin piirikonttorin 
sijoittamisratkaisuun liittyviä alue  ja- rakennepoliittisia  tekijöitä.  

I 	 Mikkeli  on  perinteisesti ollut vahva hallintokaupunki. Palvelualan työpaikat 
ovat niin Mikkelin kaupungissa kuin  koko läänissäkin  merkinneet paljon. 
Mikkeli  on  kehittymässä ylimaakunnallisten hallintotehtävien sijoitus- 

I  paikaksi.  Jo  nyt Mikkeli  on  Kaakkois-Suomen teleliikenteen hallintopaikka 
kuten myös Itäisen Suomen maanpuolustusalueen keskus. Nämä 
kummatkin tahot ovat myös tiepiirin merkittäviä yhteistyökumppaneita.  

I  Teollisuuden osuus  on  ollut suhteellisen pieni  ja  se on  pienyritysvaltaista, 
 joka taasen näkyy vähäisenä tukipalveluiden  ja suunnittelun/tuotekehittelyn 

 työpaikkoina.  

I 	 Mikkelin seutu voisi tasapainottomasti valmistellun väliportaanhallinnon 
uudistuksen seurauksena menettää ta!ouselämänsä kantavan pilarin. Tämä 
heijastuisi alueen ostovoimaan korvaamattomalla tavalla heikentäen nyt  

I  varsin  korkeatasoista palveluvarustusta. Näin hallinnollisten työpaikkojen 
supistuminen kertaantuisi. Hiljattain valmistuneen selvityksen mukaan 
(Viatek  Tapiola  oy lokakuu  1992)  hallinnollisten työpaikkojen vähene- 

I 
 minen  Kouvolassa ei olisi Kymen läänille yhtä kohtalokasta kuin  on 

 Mikkelin hallinnollisten työpaikkojen väheneminen Mikkelin läänille. Tämä 
johtuu siitä, että Mikkelillä ei ole ympärillään samanlaista teollisuuden 
keskittymää kuin Kouvolalla:  se  mandollistaa Kouvolalle toimimisen laajan  
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alueen kaupallisena keskuksena. Mikkelistä  on  päinvastoin siirtynyt 
merkittäviä kaupan toimintoja Kouvolaan. 

Kaakkois-Suomen keskusverkkoprojektin loppuraportissa todetaan, että 
 em.  alueen kolmen maakunnan kehittämis-ehdotuksissa liikennehankkeet 

ovat keskeisessä asemassa. Liikenneyhteyksien kehittämistarpeet liittyvät 
Kaakkois-Suomessa sekä maan sisäisiin, että kansainvälisiin yhteksiin.  

Ns.  verkostomalliin  perustuvassa tarkastelussa  on  aluerakenteen 
 kehittämisen perusajatus  se,  että alueita/keskuksia kehitetään 

voimallisimmin niillä aloilla, jotka ovat niille luonteenomaisia  ja  joilla ne 
voivat parhaiten kehittää osaamistaan. Tällä tavoin muodostuu 
osaamiskeskusten verkko. 

Kiinteät suhteet itään/lähialueille ovat Mikkelissä  osa  tätä verkkoa. Itä- 
Suomen maa-ja vesirakennusvientiä  ajatellen maan suurimman rakentajan 

 (Haka)  itä-viennin, Karjalan Tasavalta  ja  Viipuri, keskus sijaitsee 
kaupungissa  ja  tiepiirin uusi toimipaikka sijaitsee nykyalkaisella  hallin-
tocampuksella  (mm  .Tele, maanm ittaus,  tekninen oppilaitos). 
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Käsityksemme mukaan Mikkelin sijainti  on  sopiva tiepiirin keskuspaikaksi.  

I  Sen  maantieteellinen sijainti  on toimialueensa  suhteen keskeinen  ja  se on 
 valtakunnallisten suurten liikennehankkeiden vaikutusalueella. Myös 

yhteydet pääkaupunkiin  ja  lähialueille (Karjala, Pietari) ovat hyvät  ja  

I  toimivat. Kaakkoisen tiepiirin piirikonttorin sijoittaminen Mikkeliin sopisi 
hyvin verkostomalliseen aluekeskusten työnjakoon  ja  omalta osaltaan 
vahvistaisi sitä. Mikkeliin  on  jo  nyt sijoitettu tielaitoksen kannalta keskeisiä  

I 
 yhteistyötahoja  kuten maanpuolustusalue  (1 .1 .93)  ja  Telelaitoksen 

Kaakkois-Suomen toimintakeskus. Näiden yhteyksien merkitys korostuu 
erityisesti kriisitilanteissa.  

I 	 Mikkelin tiepiirin nykyisellä toimialueella ovat perustienpidon tehtävät  (ml. 
yksityistiet)  valtakunnallisessa vertailussa  varsin  suuret. Alueella  on  lisäksi 
useita suuria kehittämishankkeita  (5-tie,  Savonlinna)  ja  -projekteja  

I (siltarakentaminen/lossit).  

Myös uudet toimitilat Mikkelin 'hallintocampuksella 	antavat hyvät 
edellytykset hallinnon tehokkaalle toiminnalle.  

I Mikkelin läänin liitto esittää edellä olevaan viitaten, että Kaakko  isen 
 tiepiirin piirikonttorin sijaintipaikaksi nimetään MikkelL  

I  
MIKKELIN LÄÄNIN  LIITTO  

I 	 _t.--.L. 
I 	 Maakuntajohtaja  

Hannu Vesa  

Kehittämisjohtaja  
Eero Aarnio 
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MIKKELIN LÄÄNIN TYÖVOIMAPIIRIN LAUSUNTO TULEVAN KAAKKOISEN TIEPIIRIN 
HALLINTOPAIKKAKYSYMYKSESTA 

Mikkelin tiepiiri  on  pyytänyt Mikkelin läänin työ- 
' 	 voimapiirin lausuntoa tulevan Kaakkoisen tiepiirin 

hallintopaikkakysymyksestä alue-  ja  työvoimapo-
liittiselta  kannalta. 

— 	Alueviranomaisten  merkitys alueen elinkeinopolitiikan kehittämisen  

I 	
kannalta 

Alueviranomaisten  merkitys  on  Mikkelin läänissä 
suurempi kuin muissa Suomen lääneissä alueen ke - 

I 	 hittämisen  näkökulmasta  mm.  siksi, että alueelta 
puuttuu oma korkeakoulu  ja  monia sellaisia korkean 
tason elinkeinotoiminnan kehittämisyksiköitä, jot-
ka yleensä sijoittuvat korkean tason opetuksen yh - 

I 	 teyteen.  Tämän vuoksi eri viranomaisten, oppilai- 
tosten  ja  yritysten yhteistyö sekä henkilöstöre-
surssien joustava käyttö  on  keskeisessä asemassa  

I 	 alueellisia kehittämistavoitteita asetettaessa  ja 
 suunnitelmien käytännön toteutuksessa. Työvoimapo-

liittisesti  on  tärkeätä painottaa myös tosiasiaa,  

I 	 että huomattava  osa koko  läänin korkean tason kou- 
lutuksen saaneesta väestöstä saa toimeentulonsa 
näiden julkisten viranomaisten palveluista.  

I 	 Mikkelin tiepiirin toiminta alueen elinkeinotoi- 
minnan  edellytysten luojana  on  ollut yleisen ke-
hittämistoiminnan välttämätön ehto. Vesistörik - 

I 	 keassa  ja  harvaan asutussa läänissä liikenneolo- 
suhteilla  on  huomattava vaikutus alueen eri osien 
väestön elinoloihin. Tulevaisuudessa liikenneolo - 

I  suhteiden kehitys liittyy voimakkaasti tietolli-kenteen kehitykseen. Mikkeli  on  jo  nyt Kaakkois- 
Suomen teleliikenteen keskushallintopaikka, mikä 
merkitsee huomattavia synergiaetuja  koko  liikenne - 

s 

	

	 politiikan kehittämiseksi tulevaisuuden kasvuteki- 
jöitä painottaen. Mikkelissä  on  toimiva lentokent- 
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tä  ja Savonradan  oikaisu kohottaa myös Mikkelin 
liikenteellistä asemaa. Näiden asioiden merkitys 

 on  huomattava myös valtakunnallisesti esim. kehi- 

tettäessä Mikkeliä 
 koko  Itäisen Suomen maanpuolus-

tusalueen keskuksena. 

Mikkelin asemaa keskuspaikkana puoltavat myös seu-
raavat näkökohdat: 

-  Mikkeli  on  maantieteellinen keskuspaikka Kaak
-koisen  tiepiirin asemaa määriteltäessä. Mikkelistä 

 on  lisäksi parhaat yhteydet naapuritiepiirien  hal-
lintokeskuksiin. 

-  Mikkelin  ja koko  läänin asema kohenee alueelli-
sessa yhteistyöverkostoissa  ja  luo uusia kansain-
välisen yhteistyön mandollisuuksia. Mikkelin lääni 

 on  tulossa mukaan Keski-Pohjola-yhteistyöhön  ja 
 Mikkelin läänille kehitetään asemaa  ja  tehtäviä 

sillanpääasemaksi myös Venäjän Karjalaan suuntau-
tuvaan yhteistyöhön. Mikkelin läänissä  on  aloitet-
tu uusien yhteistyömuotojen kehittäminen lähia-
lueyhteistyönä  mm.  Venäjän Karjalan kanssa. Esim. 
Savonlinnassa toimii ulkoministeriön, Savonlinnan 
kaupungin  ja  Mikkelin lääninhallituksen rahoittama 
Karjalan kaupan neuvontayksikkö.  

I 	 Mikkelillä on sijaintipaikkana  eniten synergiae - 
tuja,  kun tarkasteluun otetaan mukaan  koko  Itä- 
Suomea koskeva alueelliset näkökohdat  ja tulevai - 

I  suuteen  suuntautuvat kansainvälisen yhteistyön ke-hittämishankkeet. Esim. Suomen suurin rakennusyri
-tys HAKA  on  sijoittanut itään suuntautuvan lähia-

lueyhteistyön viennin toimipisteen Mikkeliin  ja  I yhteistyöaloihin  kuuluu myös teiden rakentamista.  

I Sijaintipaikan työllisyyspoliittiset  vaikutukset 

Työllisyyspoliittiset  perusteet puoltavat Mikkeliä  

I  ensisijaisena sijaintipaikkana. Viimeisen syyskuun tilannekatsauksen mukaan työttömyysaste oli Mikke-
lin kaupungissa  18,3 %  työvoimasta  ja  Kouvolassa  

I 

	

	
16,2 %.  Pidemmän ajan vertailutiedot puoltavat 
Mikkeliä vielä selvemmin sijaintipaikaksi työlli- 
syyspolittisin  perustein.  

I 	 Mikkelin seutu menetti  1980 -luvun lopulla kolmessa 
vuodessa noin  tuhat  työpaikkaa  ja  työpaikkamene-
tykset kohdistuivat voimakkaimmin Mikkelin kaupun - 

I 	 kun. Tämän johdosta Mikkelin kaupunki määrättiin 
kolmeksi vuodeksi erityisalueeksi, mutta työlli-
syystilanne  on  edelleen vaikeutunut. Välittömien  

I 	
työllisyysvaikutusten rinnalla  on  painotettava 
myös rakenteellisia seurauksia. Esim. väestön kou-
lutustaso  on  maan alhaisimpia. Mikkelissä mandol- 



I 	 usia työpaikkamenetyksiä  ei voida korvata muilla 
elinkeinopoliittisilla  toimenpiteillä samassa mää-
rin kuin elinkeinopoliittisesti kehittyneimmillä  

I alueilla. 

Nyt nähtävissä oleva kehityksen uhkakuva  vie  poh- 

I 	
jaa  myös työvoimaviranomaisten toiminnalta sovi- 
tettaessa yhteen eri yhteiskuntapolitiikan lohkoja 
työllisyystavoitteiden toteuttamiseksi  ja  alueel-
listen työttömyyserojen kaventamiseksi. 

Muita näkääkohtia 

Kaakkoisen  tiepiirin hallintopaikkaselvitys antaa 
Kouvolalle  lievän sijaintiedun,  mutta  varsin  ky-
seenalaisin perustein. Selvitys ei liitä liikenne- 
politiikkaa laajasti  koko  yhteiskunnan  ja  alueiden 
hyvinvoinnin kehittämispolitiikkaan. Työllisyyspe-
rusteita ei ole edes tarkasteltu. Lisäksi liiken-
nepoliittinen tarkastelu  on  kapea-alainen myös 
omista lähtökohdistaan. Liikennepolitiikkaan kuu-
luu myös teleliikenne  ja  lentoliikenne, jotka pai-
nottavat Mikkeliä sijaintitekijöinä. Tiepiirin 
poismuutto merkitsisi laajemmin purkutoimenpiteitä 
aloitetun osaamiskeskittymän rakentamiselle. 

Kustannuksiltaan  ja toimivuudeltaan  Mikkeli olisi 
edullisin vaihtoehto Kaakkoisen tiepiirin hallin-
non sijaintipaikaksi. Mikkeliin valmistui tiepil-
nfl  tarpeisiin räätälöity virastotalo, joka sovel-
tuu sellaisenaan suurpiirinkin hallintopaikaksi. 

Piiripäällikkö  

S 	 II  
il  

Vs.  tutkija 	Jyrki  Kuva 
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Tielaitoksen hallintopaikkamuistio/R Varmavuo/15.l0.1992 

TIELAITOKSEN  JA  ITÄISEN MAANPUOLUSTUSALUEEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA 

Kaakkois-Suomen  Sotilasläänin  Esikunta  on  tutkinut 
 viiteasiakirjan  esitysten vaikutukset  Tielaitoksen 

 ja  sotilaallisen maanpuolustuksen väliseen yhteis-
toimintaan. 

Esitys "Itäisestä yhteistoiminta-alueestat'  sopii 
alueellisesti Itäisen  Maanpuolustusalueen puolus-
tusjärjestelmän  rakenteeseen. 

Vuoden  1993  alussa voimaan tulevassa  puolustushal - 

I  linnon johtarnis-  ja  hallintojärjestelmässä  yhteis-toiminta  siviiliviranomaisten  ja  yhteisöjen kanssa 
 on  määritetty sotilaslääriien esikunnille.  Mikäli  

I 	Tielaitoksen uudelleenjärjestelyjen  yhteydessä il- 
menee  em  menettelystä poikkeavia tarpeita,  on  yh-
teistoiminta näiltä osin suunniteltava uudelleen. 
Tällöin  on  määritettävä  uudelleen  mm  yksityiskoh- 

I 

	

	
taiset yhteistoimintatarpeet  ja  niiden käsittely- 
tasat.  

Koska 

 viiteasiakirjana  olevasta muistiosta ei ilme-
ne yksiselitteisesti mikä  on  suunnitellun yhteis-
toiminta-alueen virallinen asema  ja  mitkä ovat  sen 

 tehtävät, ei  yhteistoimintatarpeita  voida vielä 
hahmottaa. 

Muistiossa esitettyjen  tiealueiden yhteistyövi-

ranomaisena 
 toimivat  sotilasläänien esikunnat  sa-

moin periaattein kuin nykyisinkin. 

Kokonaisuutena  ja  riippumatta yhteistoiminta-alueen 
asemasta  ja  tehtävistä, Kaakkois-suomen  Sotilaslää- 
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nm  Esikunta pitää Itäisen Maanpuolustusalueen kan-
nalta Mikkeliä Kaakkoisen tiepiirin tarkoituksenmu-
kaisimpana hallintopaikkana. 

Sotilasläänin  komentaja 
Kenraalimajuri 
	

Heikki  Koskelo 

Esikuntapääl  1 ikkö 	S / 	 I  <  
Eversti 
	

Matti Suokas 

2/PT, HHe/HHe 
tiepilri.itá/hhe  01/261092  
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MUISTIO  HALLINTOPAIKKA.KYSYMYKSESTA  29.9.  1992/RISTO VARMAVtJO  

I  Laitoksen sisäisten tekijöiden tarkastelu  

a)  Organisaatio  ja  johdon rooli.  

I 	- Hallintopaikkakysymys  on  riippuvainen johdettavas - 

ta  organisaatiosta,  Kaakkoisessa tiepiirissä  se on 

I hahinottumassa  seuraavaksi: 

- Perustienpidossa alueorganisaatiomalli  eli  4  tiea- 

I 	
luetta  (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä -Savo 

 läntinen  ja  Etelä-Savo  itäinen)  ja  niiden alaiset 
työalueet/tm-piirit.  

I -  Suuret kehittämishankkeet (tuotesuunnittelu  ja ra-
kentaminen)  hoidetaan projekteina.  

I -  Tuki-  ja  palveluyksikköinä: hallintopalvelut,  tek-
niset palvelut  ja  suunnittelupalvelut. 

-  Johto-organisaatio: Piirikonttorilla tiejohtaja  ja  

I  johdon tukiyksikkö (strateginen tuki, operatiivi-nen tuki, tiedotus, sisäinen tarkastus, sihteeri). 
Tukiyksikön vahvuus n.lO henkeä. 

Johdon tehtävänä toimia ti1aaaorganisaationa. 
Johdettavien tulosyksiköiden kanssa tehdään  tulos- 
sopimus, mikä määritetään tilattavan tuotepaketin 
(tuotteen)  ja  siihen liittyvän rahoituksen avulla. 
Aikaansaannos arvioidaan tulostavoitteiden toteu- 
tumma.  

Tiejohtaja  hoitaa ylimaakunnalliset  ja  tärkeimmät 
maakunnalliset sidosryhmäsuhteet. Tiejohtajan apu-
na  on  maakuntakonttorin  päällikkö  ja  aluepäälli-
köt.  

POSTIOSOITE 	 OSOITE 	 PUHELIN 	 TELEFAX  

I 	PL 114 	 Jääkärinkatul4 	 (955)1911 	 (955)213 454 
50101  MIKKELI  
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b)  operatiiv1nen  toiminta 
 ja sen  laajuus. 

Arvioitaessa tulevan piirin operatiivistä toimin- 
taa edellä esitetyllä orgaflisaatiofla voidaan to- 

deta, että: 

- PeruStieflPito  (hoito, kunnoStUS, alemman tieverkon 

rekenteen parantaminen  ja  kehittäminen) hoidetaan 

tiealueilla  ja  niiden alaisilla 

pjjI. 
 Nämä toimivat paikan päällä, lähellä 

asiakaSta  ja 
 itsenäisesti. perustienpidon laajuus 

(tiepitUUS  55  %:sti, liikennesUorite 
 45  %:sti pai-

notettuna)  on  arviolta  v.1994 
 seuraava  (koko  tie- 

laitoksen rahoituksesta): 

Kymi 	5,66  %  eli  194  mmk 

Mikkeli  6,36  %  eli  218  mmk 

lisäksi lauttaliikenteen hoito 

Kymi 	6,3  mmk 

Mikkeli 	18,5  mmk 

Kun otetaan mukaan yksityiStieverkon avustusaSiat 

(Mikkelin OSUUS  5995 km  eli  10,5  %  koko 
 maan avus-

tettavaSta tieverkosta)  on  perustienPi-don 
 tehtävä 

Mikkelin tiepiirin nykyisellä toimialUeella sel- 
västi suurempi. 
Näillä seikoilla ei ole kuitenkaan suurta merki-
tystä hallintOPaikka asiaan, koska operatiiviset 

 asiat  hoidetaan paikan päällä tiealueilla  ja tm
- 

piireissä. 

projektitOiminta 
 toteutetaan projektiPääl1ik1 

johtamilla proj ektiOrqni5aati0fl Nämä toimivat 
rakennUSkohtejssa paikan päällä. Eivät siis vaiku-
ta hallintOPaikka_a5n, koska etäisyydet sekä 
MikkeliStä, että Kouvolasta tuleviin projektikOh 
teisiin ovat kohtuulliset. Mikkelin maantieteelli -

nen sijainti  on  sitäpaitsi hyvä kaupunkijoukofl 
Heinola, Pieksämäki, (Varkaus) , Savonlinna, Imatra, 
Lappeenranta, Hamina  ja  Kouvola keskellä eli 
alueella, missä potentiaaliSet projektit sijaitse- 

vat. 

ProjektitOimifl 	laajuus  on tie 2010  mukaan  

(1992-2010)  

Kymi 	3071  mmk  (9%)  
Mikkeli  2364  mmk  (7%)  
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Mikkelin OSUUS laajenee  1880 
 mmk:lla edellyttäen, 

että Itäradat_Vaihtoehd0i5ta" Heinola-Mikkeli  ra-

taosuUS  toteutetaan (LM:n työryhmän 
 kanta), ja  et-

tä jnfraStrUktUuri_inve5t01t (väylätyÖt) tule-
vaisuudessa toteuttaa yksi  ja  sama organisaatio! 

TukiYkSikÖt  tulevat starttivaihees5a 
 1994  ja  osin 

myöhemminkin toimimaan hajautettUifla piirikontto 

rin  ja maakuntakoflttot1 
 kesken (hallintOPalveluti 

tekniset palvelut, suunnittelUPalvUt). Niiden 
operatiiViseen toimintaan ei hallintoPaikan va-
linnalla ole juuri merkitystä. KeskuSvaraStofl  pa-

ras  sijoituspaikka  on 
 keskuSVarastol1 jakeluautO  

selvityksen mukaan Mikkelissä. KorjaamoYksiköita 

tarvitaan  2  kpl.  

Eräitä tunnuslukuja  (1991) 
 toiminnan volyymista 

KorjaamOtunn]t piirikorjamolla 

Kymi 	29132  h/v  
Mikkeli  33933  h/v  

Materiaalien käyttö (keskusVarasto) 

Kymi 	5,7 	mmk/v  
Mikkeli  6,5 	mmk/v 

MaatutkimUs  ja laboratOriOt0im1nt  

Kymi 	3,26  mmk/v  
Mikkeli  2,84  mmk/v 

YhteenvetOna  voidaan todeta, että operatiivinen 

toiminta  on  yhtä lailla ohjattavissa niin Kouvo-
lasta kuin Mikkelistä. OleelliSia ustannUSerOja 
ei synny, kun toiininnot hajautetaan järkevästi.  

c)  Strateginen toiminta 

Tämä toiminnan lohko  on  hoidettava hallintOpaikas 

 ta  käsin. Siihen kuuluu: 

-  piirin  y le i s j OhtO ,(johtorYhmä) tiejohtaja, alue- 
johtajat  (2),  projektitUen  johtaja, esikunnan 
päällikkö, hallintoPäällikkö, 5nnittelupäällikkö 

 ja  teknisten palvelujen päällikkö, yhteensä  10 
 henkeä. Lisäksi rnaakuntakOnttorissa  on 2  aluejoh- 

tajaa. 

I 
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johdon tukiyksiköt (selostettu edellä) ,yhteensä  lo  
henkeä. 

- henkilöstöstrategiSet  asiat  (hallintopäällikkö  ja  

I valmistelijat  n. 3-4  henkeä). 

-  suurten kehittämishankkeidefl esisuunnittelu  arv.  

I 10-15  henkeä.  

I 	
Näiden yksiköiden toiminnasta  on  ensisijassa kysy- 
mys harkittaessa hallintopaikan sijaintia laitok-
sen sisäiseltä kannalta.  

I 	 Mitä 	suurten hankkeiden suunnitteluun tulee, 
voidaan  se  hoitaa Mikkelistä käsin helpommin. 
Etäisyydet potentiaalisiin suunnittelu-  ja raken- 

1 	
tamisprojektikohteisiin  ovat Mikkelistä enintään 

 100-160 km  (vrt.  Kouvola-Savonlinna  216). On  muis-
tettava, että esim. Vierumäki-Lusi suunniteltiin 
tiehallituksesta, etäisyys  Helsinki -Heinola  139 

1 	 km. 

d)  Sidosryhmäsuhteet 

-  Yhteydet keskushallintoon  ja  kansainväliset suh - 

I 	 teet:  

Hoituvat yhtä hyvin Mikkelistä, kun mistä tahansa  

I  muustakin hallintopaikasta (vrt. Kuopio, Jyväsky-lä,  Vaasa  jne.). Ei ole lainkaan mikään kriteeri, 
minkä perusteella asian voisi ratkaista!  

I Kaakkoisessa tiepiirissä  kansainvälisiä suhteita 
(Pietarin alue, Viro) hoitaisi  1  henkilö oto-työnä 
starttitilanteessa  1994. On  huomattava, että  kon- 

I 	 sultit  hoitavat varsinaisen suunnittelun  ja  ura- 
koitsijat  rakentamisen. 

Ylimaakunnallinen  toiminta: 

- 	 Tielaitoksen  sisäisen yhteistoiminnan kannalta 
' 	 "Itäinen yhteistoiminta-alue" olisi ideaalinen. 

Siihen voisi kuulua  Savo-Karjalan, Kaakkoinen  ja 
 Keski-Suomen tiepiirit. Yhteistoiminta tällä 

alueella  on  monella toiminta-alueella perinteikäs- 

I 

	

	 tä  (koulutus, korjaamotoiminta). Mikkelin sijainti 
tällä yhteistoiminta-alueella  on  keskeinen. 
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Ylimaakunnallisia  kytkentöjä tielaitoksella  on mm. 
 puolustuslaitokseen  ja TELE:een.  Itäisen maanpuo-

lustusalueen keskus sijoittuu Mikkeliin  1993  alus-
ta. 

Kriisitilanteita  ajatellen olisi tiepiirin  hallin-
topaikka  oltava Mikkelissä. TELE:n Kaakkois-Suomen 
verkkopuoli, minkä kanssa tielaitos pääasiassa on-
kin yhteistyössä johdetaan niin ikään Mikkelistä. 
Tämäkin  on  tärkeä kytkentä myös kriisitilanteissa. 

-  Maakunnalliset  ja kuntasuhteet:  

Hoidetaan piirikonttorin ohella maakuntakonttoris-
ta, tiealueilta ja tm-piireistä. Ei muodosta on-
gelmaa  I 

e)  Toimitilat 

Mikkeliin valmistui tiepiirin tarpeisiin räätälöi
-ty  virastotalo (ka  40  mmk), mikä otettiin käyttöön 

 1.6.1992.  Toimipaikasta  voi todeta, että: 

-  Se  soveltuu suurpiirinkin hallintopaikaksi sellai-
senaan. 

- Taloon  on  rakennettu laiteriippumaton sisäinen 
tietoverkko  kaikkiin työhuoneisiin. 

-  Samoin kriisiajan johtokeskustilat  (S3),  ka  4  mmk.  

II  Aluepoliittinen  ja  -rakenteellinen tarkastelu 

Mandollisista vaikutuksista  on  laadittu erillis-
selvitys. 

(Viatek:  Kaakkois-Suomeri tiepiirikonttorin sijoit-
tuminen aluepolitiikan  ja  -rakenteen kannalta). 
Tämä oheistetaan. Samoin  on  hankittu eräiltä  si-
dosryhiniltä  lausunnot aluepoliittisten  ja  -raken-
teellisten seikkojen arvioimiseksi tarkemmin. 



Aluepoliittiselta  ja  -rakenteelliselta kannalta 
asiaa tarkastellen voi todeta, että: 

* 	Mikkelin läänin elinkeinorakenne  on  painottunut 
huomattavasti enempi alkutuotantoon kuin Kymen 
läänissä. Alkutuotannon osuus  koko  maahan verrat-
tuna  on  vielä kaksinkertainen eli  18  %,  Kymessä 

 10  %. 

*  Bruttokansantuote henkeä kohti  on  Mikkelin läänis- 

I sä  78  ja  Kymen läänissä  97,  kun  koko  Suomen indek-
si  on 100.  Teollisuuden jalostusarvossa kymiläiset 
jalostavat lähes kolme kertaa mikkeliläisiä enem-
pi. (Mikkelin lääni  13700  mk/as.,  Kymen lääni  

1 	 34500  mk/as.). 

* 	Taloudellisena kivijalkana alkutuotannon ohella  on 

I 	 Mikkelin läänissä  PK-yritystoiminta  ja  hallinto, 
Kymessä suurteollisuus  ja  vienti. 

* 	Kun alkutuotanto Mikkelin läänissä edelleen voi - 

I 	 makkaastikin  vielä supistunee, korostuu hallinnon 
merkitys entisestään (EY:n vaikutus).  

I 	* KaakkoisSuomi  on  verkostoitumisessa  pitkällä  ja  
toimii vastaisuudessakin näin. Syynä  on  ollut yh-
den vahvan keskuksen puuttuminen. Pääverkon muo-
dostavat maakuntakeskukset Mikkeli, Kouvola  ja  

I Lappeenranta. 

* 	Mikkeli  on  saanut ylimaakunnallisen hallintokau - 

I 	 pungin  roolin (Mikkelin tuomiokapituli/piispanis - 
tum,  Itäisen maanpuolusalueen esikunta,  TELE 

 Kaakkois-Suomi).  Kouvola  on  saanut asemaa ylimaa- 

I 	 kunnallisena tukku-  ja  vientikaupan keskuksena  ja 
 Lappeenranta ylemmän opetuksen keskuksena (teknil-

linen korkeakoulu, ammattikorkeakoulu), joskin  

I 	
viimernainitussa  myös Mikkelillä  on  asemaa (liike- 
taloudellinen instituutti, ammattikorkeakoulu, 
Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus-  ja  koulu-
tuskeskus)  

I 	 Vuosikymmenien kuluessa kehittynyttä roolijakoa 
tulisi vahvistaa, ei purkaa. 

* 

 Mikäli läänikokoa  tai  tiepiirikokoa  edelleen suu-
rennetaan  (4-5  aluetta  koko  maahan) muuttunee Mik-
kelin sijainti yhä keskeisemmäksi (vrt. Itäinen 
maanpuolustusalue). 

Risto Varmavuo/LI 
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Mikkelin  tiepiiri 
Tielaitos 	 TIEDOTE 

MIKKELIN TIEPIIRIN HENKILÖSTÖN TIEDOTE  26.10.1992  

YHTEENVETO 

Mikkelin tiepiirin henkilöstö  on  tutustunut yli-in-
sinööri  Karjaluodon  laatimaan  kaakkoisen  tiepiirin 

 hallintopaikkaa  koskevaan selvitykseen, jonka  lopus-
sa Karjaluoto  toteaa, että vaikka ero Kouvolan hy-
väksi  tarkastelluilla vertailukriteereillä  ei ole-
kaan  kovin  suuri,  on se  kuitenkin aivan ilmeinen. 

 Hallintopaikkaa  ajatellen  painaviinmat  tekijät kal-
listuvat Kouvolan hyväksi. 

Mikkelin tiepiirin henkilöstön mielestä  Karjaluoto 
 on  useissa selvityksensä kohdissa sotkeutunut  epäo-

leellisuuksiin  ja  lisäksi selvitys perustuu osittain: 
vääriin  tai  vääristeltyihin tietoihin. 
Selvityksestä saa väkisinkin käsityksen, että halut-
tuun  päämäärään pääseminen  on  ollut tärkeämpää kuin 
tosiasioiden tarkastelu. 

Kouvolan etuna  inuodostettavan kaakkoisen  tiepiirin 
 hallintopaikaksi  ovat jonkun verran suurempi väestö-: 

pohja  ja liikennesuorite.  Muita todellisia etuja 
Kouvolan hyväksi ei ole. Mielestämme  em. eduilla  ei 
saa olla  kovin  suurta  painoarvoa  tiepiirin hallinto-. 
paikan kannalta. 

Oheisen Mikkelin tiepiirin henkilöstön kannanoton 
toivomme herättävän Mikkelin läänin vaikuttajat 
taisteluun tiepiirin  hallintopaikan  säilyttämiseksi 
Mikkelissä, koska kyseessä saattaa olla  1injaratkai-
su  myös muun valtion piirihallinnon  sijoituspaikois-
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I 	 Yli-insinööri  Karjaluodon  laatimaan  KAA.KKOISEN  TIE- 
PIIRIN  HALLINTOPAIKKAA  koskevaan selvitykseen Mikke-
lin tiepiirin henkilöstö toteaa seuraavaa:  

I i.  TASAPUOLISUTJS  JA  TALOUDELLISUUS  

Selvityksessään Karjaluoto  toteaa, että  tielaitos  

I 	 pitää tärkeimpänä  alueorganisaationsa  kehittämisessä 
sitä, että  tienpidon  palvelut  initoitetaan  ja  suunna-
taan alueiden tukemista  ja  kehittämistä ajatellen  

I 

	

	
oikein  ja  tasapuolisesti, sekä toteutetaan  inandolli - 
simman  taloudellisesti. 

Selvitystä tehdessään  Karjaluoto  on  unohtanut  em. 
 periaatteet kokonaan  tai  ainakin osittain silloin, 

kun edut ovat olleet  Mikkeliä hallintopaikaksi puol
-tavia. Taloudellisuutta ei ole tarkasteltu juuri 

lainkaan.  

2.  HALLINTOPAIKAN  SIJAINTI  

I Pelkästään karttaa katsomalla voi todeta, että Mik-
kelin sijainti  on  selvästi Kouvolaa  keskeiseinpi,  

I 	
mutta  Karjaluoto  toteaa  mm.  seuraavaa: 
"Kun kuntia painottaa niiden  asukasluvulla,  on  si-
jaintietu  selvästi Kouvolan hyväksi."  

I 	 Tiepiirin eri  yksikölden  kannalta ei kuntien  asukas - 
määrällä juuri ole merkitystä.  Tiepiiri  ei toimi 

 postinkantajan  tavoin kulkien  laatikolta laatikolle,  

I  jolloin  on  tietysti aina parempi, mitä  tiuheinmassa 
 ihmisiä  on.  Tieplirin  kannalta  on  tärkeintä pitää 

yhteyttä kuntien johtoon, jonka yleensä tavoittaa 
 kuntakeskuksista.  

I 	 Karjaluodon  mielestä piirin  hallintopaikalle  ovat 
erityisen tärkeitä suuret kaupungit  ja kunnat,  jois-
sa  on  tarvetta  mm.  vaativiin erikoisosaamista  ede - 

I 	 lyttäviin  yhdyskunta-  ja  liikennesuunnittelutehtä - 
vim,  ja  että tämän  erityisasiantuntemuksen  tulee 
sijaita tiepiirin  hallintopaikalla.  

I 	 Totuus lienee kuitenkin  se,  että suurilla kaupun- 
geilla  ja  kunnilla  on  omasta takaa  erikoisasiantun-
teinusta  varsinkin yhdyskuntasuunnitteluun, joka ei 
ole  tielaitoksen  vahvinta aluetta.  

' 	 Pienet  kunnat  ovat selvästi  riippuvaisempia tielai - 
toksen  erikoisosaarnisesta.  

I 	 Mikkelin sijainti lähes keskellä  muodostettavaa 
kaakkoista tiepiiriä  on  selvä etu Kouvolaan verrat-
tuna.  

I  



3. YHTEYDET SIDOSRYHNIIN 

Karjaluodon  mielestä Kouvolan yhteydet piirin ulko-
puolelle  ja  alueen valtionhallinnon muihin yksiköi-
hin ovat paremmat kuin Mikkelillä  ja  huomattavin 
valtionhallinnon yhteistyökumppani tielaitokselle  on 

 hänen mielestään Kouvolassa sijaitsevat Valtion rau-
tateiden yksiköt erityisesti yksi viidestä ratakes-
kuksesta. 
Karjaluoto  näyttää joko tietoisesti  tai  tietämättään 
unohtavan, että myös Pieksämäellä sijaitsee yksi 
Valtion rautateiden ratakeskuksista. 
Tärkeintä  on  kuitenkin muistaa, että tielaitoksen 
kannalta merkittävimmät sidosryhmät valtionhallin-
nossa ovat  Tele ja  Puolustusvoimat, joiden molempien 
hallinto kaakkois - Suomen alueella keskittyy Mikke- 

- 	 lim.  
Jokatapauksessa tielaitoksen  tärkein sidosryhmä ovat 

 kunnat,  jotka ovat parhaiten Nikkelistä saavutetta-
vissa.  

4. PIIRIN ULKOPUOLISET YHTEYDET 

Piirin ulkopuolisia yhteyksiä Karjaluoto toteaa ole-
van "jonkin verran", joka hänen mielestään  on  yksi 
matka Helsinkiin jokaista työpäivää kohden. 
Lisäksi  hän  toteaa, että kustannussäästö  em.  mat-
koista  on  noin  100 000  mk/vuosi  Kouvolan eduksi. 

Mikkelin tiepiirin henkilöstön mielestä sekä  matko-
jen  määrä, että varsinkin kustannussäästö ovat vah-
vasti Kouvolan eduksi liioiteltuja. 

Eniten  matkoja  tehdään kuitenkin piirin sisällä, 
jolloin Mikkelin sijainti  on  selvästi keskeisempi 
kuin Kouvolan.  

5. TIENPIDONTARPEET 

Tienpidon  omista tarpeista lähtevässä tarkastelus - 

I 	 saan Karjaluoto toteaa, että toimenpide-  ja  rahoi- 
tustarve ovat nykyisissä Mikkelin  ja  Kymen tiepii-
reissä samaa kertaluokkaa. Näissä laskelmissaan  hän 

 jättää tietoisesti Heinolan seudun tarkastelun ulko- I puolelle. 

Tiejohtaja Varmavuon  laskelmien mukaan nykyisen  Mik - 

I 	 kelin  piirin rahoitustarve perustienpitoon  on  noin 
 240  Mmk  ja  Kymen vastaava  n. 200  Mmk. Perustienpito 

painottuu siis merkittävästi Mikkelin suuntaan  

I Kehittämishankkeita  tarkastellessaan Karjaluoto  on  
ottanut pohjaksi  TIE 2010-  raportin, joka  on  laadit -

I
tu tiehallituksessa  ennen meneillään olevaa lamaa.  
TIE 2010  raportin mukaan Kymen piirissä olisi Mikke- 
liä  suurempi kehittämishankkeiden rahoitustarve. 
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Laina tullee kuitenkin vaikuttamaan tielaitoksen toi- 
mintaan siten, että kehittämishankkeita joudutaan  

I 	 lykkäämään jopa useilla vuosilla  ja  mandollisesti 
myös niin, että joudutaan pohtimaan korkeasuhdaan - 
teen  aikana laadituille suunnitelmille kevyempiä 

• 	 ratkaisuja. 

Toisaalta kehittämishankkeet toteutetaan pääsääntöi-
sesti projekteina, joille hallintopaikan sijainnilla 
ei ole oleellista merkitystä. 
Karjaluoto  on  todennut myöskin, että tulevat kehit-
tärnishankkeet olisivat Kymenläänin alueella vaati-
vampia, kuin Mikkelin läänin alueella. Mikkelin  pu-
rillä  on  tälläkin hetkellä käynnissä kaksi merkittä-
vää  ja  vaativaa hanketta, Heinolan tähti  ja  Valta-
tien  14  suunnittelu Savonlinnassa. Puumalansalmen-
silta odottaa rahoitusta, joten Mikkelin tiepiirillä 

 on  riittävästi näyttöä, että täältä pystytään johta-
maan myös vaativia hankkeita. Toisaalta ulkopuolisen 
lienee vaikea arvioda hankkeiden vaativuutta.  

6. TOIMITILAT 

Piirien toimitiloja tarkastellessaan Karjaluoto ei 
anna suurtakaan painoa sille, että Mikkelissä toimi-
taan nykyaikaisessa valtion omistamassa virastota

-lossa,  jonka vuotuiset kustannukset ovat noin  500 
000  mk/v edulliseminat  kuin Kymen vuokratilat. 
Sitäkään Karjaluoto ei ole huomannut, että Kouvolas-
sa olevista tiloista puuttuu kriisiajan johtokeskus. 
Mikäli sellainen Kouvolaan rakennetaan, edellyttää 

 se  tiepiiriltä  noin  4  Mmk:n investointia. 
Ei myöskään liene järkevää jättää huornioimatta, että 

 valtio  on  investoinut Mikkelin uuteen virastotaloon 
 n. 40 Mink.  Mikkelin tiepiirin käytössä talosta  on 

 kaksi kolmasosaa.  

7. VISIOT 

Visioita (yhteydet Venäjälle, tulevat rautatie yh-
teydet, mandolliset lääninraja muutokset) Karjaluoto 

 on  huomioinut silloin, kun ne vaikuttavat edullises-
ti Kouvolan suuntaan.  

8. ALUEPOLITIIKKA 

Aluepoliittisia näkökohtia selvitys ei ole huomioi-
nut, eikä sitä toimeksiannossa ole edellytettykään. 
Tielaitoksella tuskin  on  tarvittavaa asiantuntemusta 
ottaa kantaa aluepoliittisiin ratkaisuihin.  

U 	
Valtakunnan eri osia kehitettäessä  on  kuitenkin huo- 
mioitava myös aluepoliittiset vaikutukset. 
Mikkelin läänin kannalta  on  tärkeää, että myös  val-
tio  tukee omalta osaltaan maakunnan kehitystä.  

I 	 Alueen elinkeinorakenne koostuu merkittävältä osin 
alkutuotannosta, jonka tuotteista huomattava  osa 

 kuljetetaan jatkojalostukseen Kymen läänin alueelle.  

I  



Myös koulutus, hallinto  ja PK-yritykset muodostavat 
tärkeän osan läänin  elinkeinorakenteesta.  

Viime vuodet Mikkelin lääniä  on  pyritty kehittämään 
pitkälti kestävän kehityksen periaatteita noudat-
taen. Tätä kehitystä valtiovallan  on  tuettava  säi-
lyttärnällä tielaitoksen piirikonttori  Mikkelissä. 
Kymen läänille, jonka  elinkeinorakenne  koostuu pit-
kälti raskaasta teollisuudesta  ja  kaupasta, ei  pu-
rikonttorin menetyksellä  ole huomattavaa merkitystä.  
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MIKKELIN LÄÄNINHALLITUS 
Lääninsuunnittelu  
PL 50,  Maaherrankatu  16 
50101  MIKKELI  
(955) 1911  
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28. 10. 1992  

Tiehallitus  

- 

TIELAITOKSEN KAAKKOISEN  TIEPIIRIN HALLINTOPAIKKA 

Tielaitoksen  piirissä  on  ansiokkaasti kiinnitetty 
huomiota toiminnan taloudellisuuteen  ja  kannatta-
vuuteen. Julkisten varojen  säästävän  käytön kan-
nalta tämä  on  ensiarvoisen tärkeää. Maamme eri 
alueiden  kehittymisedellytysten  joukossa liikenne- 
verkot ovat ehkä merkittävin tekijä. Siksi ei ole 
yhdentekevää, millaisella organisaatiolla  ja  mistä 

 hallintopaikoista  käsin toimintoja suunnitellaan  
ja  toimeenpannaan. Parhaillaan valmistellaan Mik-
kelin  ja  Kymen  tiepiirien  yhdistämistä  ja  pohdi-
taan yhdistetyn  Kaakkoisen  tiepiirin hallinnon  si-
jaintipaikkaa.  Mikkelin lääninhallitus  huolehties

-saan läänin tilasta  ja  tarpeista läänin alueelli-
sen kehittämisen  vastuuviranomaisena  pitää oikeu-
tettuna  ja  tärkeänä, että  yhdistettävän  tiepiirin 
hallinto sijoitetaan Mikkeliin. Näkemyksensä pe-
rusteluina lääninhallitus haluaa tuoda esille seu-
raavia näkökohtia:  

1. Perustienpidon,  lauttaliikenteen sekä  keskusva-
rasto-  ja korjaamotoimintojen  vuoden  1991  toimin-
taa koskevien tietojen perusteella Mikkelin  tie-
piirin toiminnan volyymi  on  ollut suurempi kuin 
Kymen tiepiirin  

2. Yksityistieverkon kokonaispituus  on  Mikkelin 
piirissä selvästi suurempi  ja  vastaavasti myös  yk-
sityisteiden  avustuksia käsitellään enemmän.  

3. Mikkelin sijainti  muodostettavassa Kaakkoisessa 
tiepiirissä  on  keskeisempi kuin Kouvolan.  Etäisuus 

 Kouvolasta esimerkiksi Savonlinnaan  on  noin  220 
 kilometriä.  

4. Yli läänin rajojen tapahtuvan yhteistyön raken-
tamiseksi Mikkeliin  on  jo  päätetty sijoittaa itäi-
sen  maanpuolustusalueen  esikunta. Valtion  teleyri-
tyksen TELEn verkkotoimintojen  valtakunnallinen 
yksikkö  on  sijoitettu Mikkeliin. Erityisesti  kril-
siaikojen  toiminnalliset yhteydet mainittuihin 
kahteen ratkaisevan keskeiseen  toimintayksikköön 

 ovat Mikkelissä parhaat mandolliset.  
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5. Mikkelin tiepiirin käytössä ovat aivan uudet, 
 40  milj.  mk  maksaneet toimitilat, jotka  on  tehty 

mittatyönä tiepiirin käyttöön. Virastotalossa  on 
 laiteriippumaton tietoliikenneverkko  sekä kriisia-

jan johtokeskustilat. Kaakkoisen piirin  strategi-
sen  johdon käyttöön voidaan vaivatta osoittaa tar-
vittavat tilat.  

6. Maamme tasapainoisen alueellisen kehityksen 
turvaamisen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista 
keskittää strategisia, alueellisia toimintoja  vain 

 etelärannikon tuntumaan. Kaavaillut läänien yhdis-
tämiset asettavat Mikkelin keskeisen sijaintinsa 
perusteella selvästi Kouvolan edelle suuralueen 
hallinnollisena keskuksena. 

Maaherran sijaisena 
Kansliapäällikkö 

Suunnittelupäällikkö 

Reijo Luhtavaara 
 7  
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MUODOSTETTAVAN  KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRIN  PIIRIKONTTORIN  MERKITYS 
MIKKELIN KAUPUNGILLE 

Lähtökohdat 	Mikkelin läänistä puuttuu vahva  perusteoliisuus  ja  
alueen ominaispiirteitä ovat runsaat vesistöt, 

 maaseutuvaltaisuus,  harva ja  hajanainen  asutusra-
kenne  sekä runsas  loma -asutus. Tämä  toimintaympä

-ristö  on  luonnollisesti vaikuttanut läänin  hallin-
tokeskuksena  Mikkelin kaupungin palvelu-  ja yri-
tysrakenteeseen.  

Läänin  tuotantotoiminta  on aikutuotantopainotteis
-ta,  minkä seurauksena alue  on  kärsinyt voimakkaas-

ta  muuttotappiosta.  Läänin kaupungit Mikkeli mu-
kaanlukien ole voineet tarjota riittävästi korvaa-
via  työpaikkoja  maaseutuelinkeinoista poistuneiden 

 työpaikkojen tilalle. Alueen luontaisista edelly-
tyksistä johtuen erityisesti mekaanisella  puunja-
lostukselia  on  perinteisesti vahva asema. Muu 
teollisuus  on  edustanut  merkittävältä  osalta työ- 
valtaisia  matalapalkka-aloja kuten tekstiili-, 
vaatetus-  ja  kenkäteollisuutta. Nämä viimeksi 
mainitut  toimialat  ovat tällä hetkellä voimakkaas-
ti supistuneet teollisuuden rakennemuutoksen myö-
tä. Samalla työttömyys  on  kohonnut huippulukemiin. 

Korkeakoululaitoksen kehittämisessä Mikkelin lääni 
jäi sivuun uusia korkeakouluja muodostettaessa 
maahamme  1970-luvulla. Korkeampi koulutus  on  ollut 
haettava läänin ulkopuolelta  ja  samalla koulutettu 
väestönosa  on  hakeutunut muualla oleviin työpaik-
koihin.  Mikkelissäkin  korkeamman koulutuksen saa

-neille  on  työtilaisuuksia ollut tarjolla ensi 
sijassa julkisen  sektorin  aloilla,  sillä  avoimella 

 sektorilla  toimivat yritykset ovat pääosin pieniä 
 tai  suurempien yritysten erillisiä  toimintayksi-

köitä.  

Mikkelin  on  myös laajan  maaseutualueen  palvelu-
keskus  ja  yritystoiminta  on  perustunut vahvasti 
alueen oman  kysyntäpotentiaalin  varaan. Menesty-
minen tulevaisuudessa edellyttää kuitenkin  
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alueen elinkeinorakenteen monipuolistamista. Osaa-
misen tasoa niin koulutuksessa kuin yritysten 
sisällä tulee määrätietoisesti nostaa  ja  luoda 
edellytyksiä uuden yrittäjyyden kasvulle, jotta 
alueelle voidaan luoda uutta kasvupohjaa. Kehitys-
tä tähän suuntaan onkin rohkaisevasti tapahtunut 

 mm. koulutuspalvelujen  vahvistumisen myötä. Samoin 
 on  syntynyt uutta yritystoimintaa, joka  on  pysty-

nyt rakentamaan menestyksensä vahvasti viennin 
varaan, mikä osoittaa Mikkelin seudun voivan tar-
jota kilpailukykyiset toimintapuitteet myös  kan

-sainvälistyvälle yritystoiminflalle.  

Alueen kehityksen kannalta keskeinen merkitys  on 
 myös niillä eri valtionhallinnon toimintayksiköil

-lä,  jotka läänin pääkaupungissa toimivat. Ne ovat 
oleellinen resurssi alueen kehittämist:össä  ja 

 niiden merkitys myös työllisyyden kanalta  on 
 aivan keskeinen. Tätä alueen kannalta tärkeää 

palvelutasoa ei suhteessa muihin maakuntiin  ja 
 lääneihin tulisi ainakaan huonontaa. 

TielaitokSefl  suunnitelmat 

Valtionhallinnossa  on  käynnissä laaja hallinnon  ja 
 toimintojen kehittämisproseSSi, jonka vaikutukset 

myös aluetasolla tulevat olemaan hyvin suuret. 
Tielaitoksen piirissä  on  käynnissä oma kehittä-
misohjelma, jonka seurauksena Kymen  ja  Mikkelin 
tiepiirit  on  päätetty yhdistää  ja  piirikonttorin 
sijaintipaikasta  on  valmistunut erillinen selvi-
tys. Piirien yhdistämisratkaiSu päätetyllä tavalla 

 on  myös Mikkelin näkökulmasta nähty parhaana esil-
lä olleista vaihtoehdoista.  Se  tukee luonnollisel-
la tavalla Kaakkois-Suomen alueellista verkosto- 
kehitystä  ja  piirikonttorin  sijoittuminen Mikke-
liin olisi tätä kehitystä vahvistava ratkaisu. 

Tielaitoksen  Mikkelin piiri  on  omassa lausunnos-
saan tuonut selkeästi esille niitä toiminnallisia 
etuja, joita piirikonttorin sijoittumisesta Mikke-
liin laitoksen toiminnalle tulisi olemaan. Erilli-
sessä alueellisia vaikutuksia selvittävässä tutki-
muksessa  on  tarkemmin tuotu esille niitä merkittä-
viä alueellista kehitystä tukevia näkökohtia, 
joihin edellä  on  viitattu. 

Alueen erityispiirteitä  ja  vahvuuksia tielaitoksen  kannalta 

Vesistörikkaassa  ja  harvaan asutussa läänissä 
liikenneolosuhteilla  on  huomattava vaikutus 
alueen eri osien väestön elinoloihin. Siksi myös 
alemman tieverkon kunto  ja  taso tulisi pitää riit-
tävän hyvänä maaseudun tavara-  ja  henkilöliiken

-teen  turvaamiseksi. Mikkeliin  on  syntynyt erityis - 

I-i  



3 

tä  osaamista tiestön rakentamisessa vesirikkaille 
seuduille. Silta-  ja vesistörakentamisen  eri-
tyisosaarninen tulisikin organisaatiouudistuksen 
yhteydessä turvata parhaalla mandollisella taval-
la. Piirikonttorin sijoittaminen Mikkeliin edis-
täisi alueen erityispiirteiden mukaanottamista 
tiesuunnittelussa  ja  -rakentamisessa valtakunnal-
lisesti. 

Toimitilojen osalta Mikkeli tarjoaa ihanteellisen 
ratkaisun tieplirin uusien toimitilojen sijoit-
tuessa uuteen valtion virastotaloon. Samassa yh-
teydessä sijaitsevat myös vesi-  ja ympäristöpiirin 

 tilat, mikä tarjoaa merkittäviä yhteistyöetuja. 

Mikkelissä toimii myös vahvoja kuljetusalan yri-
tyksiä, joten kontaktit liikenteenharjo±ttajiifl 
toimivat hyvin myös alueellisella tasolla. 

Mikkelin elinkeinopolitiikan tulevaisuuden mit-
tavia haasteita  on  nk. Graani-projektin  toteut-
taminen. Kysymys  on  uuden asuntoalueen  ja  osaa-
miskeskuksen kehittämisestä aivan Mikkelin ydin-
keskustan tuntumaan Saimaan rannalle. Yhteistyö-
kumppaneina hankkeessa ovat KOP  ja YIT -Yhtymä Oy. 
Alueelle tulee sijoittumaan erityisesti ympäristö- 
osaamiseen erikoistuvaa yritystoimintaa  ja  koulu-
tusta. Eräänä tähän liittyvänä projektina  on  käyn-
nistynyt korkeatasoiseen kunnossapitopalveluun 
erikoistuvan yrityskokonaisuuden luominen. Tämän 

 projektin yhteistyökumppaneina  ovat  mm.  IVO  ja 
YIT-Yhtymä Oy. Näiden projektien kehittelyssä 
olemme olleet yhteistyössä myös tielaitoksen kans-
sa. 

Mikkelin keskeisen sijainnin edut  on  myönteisellä 
tavalla todettu  mm.  puolustuslaitoksen laajan 
organisaatiouudistuksen yhteydessä, kun itäisen 
maanpuolustusalueen esikunta sijoittuu Mikkeliin 
vuoden  1993  alusta lukien. Samoin Telen organi-
saatiossa Mikkelillä  on  varsin  keskeinen asema. 
Yhteistyömandollisuudet  mm.  näiden tahojen kanssa 
puoltavat vahvasti Mikkeliä myös tielaitoksen 
piirikonttorin sijoituspaikaksi. Nämä esimerkit 
osoittavat myös, että Mikkelin keskeisen sijainnin 
edut korostuvat, mikäli tulevaisuudessa esimerkik-
si valtionhallinnon osalta joudutaan aluetasolla 
vielä laajempiln yhdistymisratkaisuihin. Suurempia 
aluekokonai suuksia tarkasteltaessa Kymenlaakso 
saattaa olla vaihettumisaluetta Uudenmaan  ja  Kaak-
kois-Suomen välillä, kun taas Mikkelin  on  luonteva 
Kaakkoisen  tai  itäisen Suomen keskus. 



Valtakunnalliset  väylähankkeet 

Hallintopalveluiden  säilyminen  ja  mandollisuuksien 
mukaan vahvistuminen  on  Mikkelin seudun keskeisiä 
kysymyksiä, koska ne tukevat alueen muiden erityi-
sesti yritystoiminnan menestymiseen liittyvien 

 vahvuuksien  kehittämistä. Valtioneuvoston  asetta-
man  Mikkelin läänin  kehittämisneuvottelukunflan 

 helmikuussa  1992  jättämässä raportissa  on  suosi
-teltu  Mikkelin yhdeksi merkittäväksi  kehittä-

mishankkeeksi liikennesuunnittelukeskuksen  aikaan-
saamista. Keskus perustuu ajatukseen maantie-  ja 
raideliikenneväylän  toteuttamisesta, jotka Mikke-
lissä olisivat valtatie  5  ja Savonrata. 

Nopeutuvien  ja  monipuolisten liikenneyhteyksien 
avulla voimme tarjota  kilpailukykyisen  elämisen 
laatua  painottavan  asuinympäristön  ja  siten myös 
yrityksille houkuttelevat tulevaisuuden toimin

-tapuitteet.  Liikenneministeriön  ja Savoniatapro-
jektin  toimesta  on  selvitetty  mm. Savonradcin  vai-
kutuksia maamme  aluekehitykseen.  Sen  mukaan pää-
kaupunkiseudun  ja asemapaikkakuntien aj 3llinen 

 lähentyminen lisää  maakuntakeskusten yritye1ämän 
 toimintamandollisuuksia  ja  kansainvälistä kilpai-

lukykyä.  Maakunien  omaehtoinen  kansainvälisty-
miskehitys vauhdittuu  suorien kansainvälisten 
kontaktien luomisen  helpottuessa.  Nämä tulevaisuu-
den mittavat investoinnit voivat tarjota merkittä-
vät mandollisuudet myös  tielaitoksen  osaamisen  ja 

 resurssien laajemmalle hyödyntämiselle  esim.  rata- 
rakentamisessa. 

Yhteenveto 	Tielaitoksen  Mikkelin piiri  on  omassa lausunnos- 
saan  ja erillisissä  selvityksissä tuonut esille 
Mikkelin toiminnallisia etuja  piirikonttorin  si- 
j aintipaikkakuntana.  

Mikkelin kaupunki haluaa edellä esitettyihin näkö-
kohtiin viitaten voimakkaasti korostaa ratkaisun 
tulevaisuuteen ulottuvaa merkitystä.  On  ymmärret-
tävää, että  tielaitoksen  kannalta ei ole perustel-
tua tehdä toiminnallisesti  ja  taloudellisesti 

 epätarkoituksenmukaisia hallintoratkaisuj  a.  Tehdyt 
selvitykset ovat osoittaneet, että merkittäviä 
eroja näiden  kriteereiden  suhteen paikkakuntien 
välillä ei ole. Selvityksistä voidaan todeta, että 
monien keskeisten tekijöiden suhteen edut ovat 
selkeästi Mikkelin puolella. Suorastaan  kummalli

-sina  voidaan pitää selvityksessä esitettyjä kan-
nanottoja Helsingin läheisyyden merkityksestä 

 piirikonttorin sijainnille.  Näistä lähtökohdista 
 ajateltuna  ei maakunnallisilla  keskuksilla  näyt-

täisi olevan mitään tulevaisuutta. Mikkelin etuja  
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ovat juuri keskeinen sijainti  ja  korkeatasoiset 
tietoliikenneyhteydet, jotka varmasti tarjoavat 
myös  tielaitoksen  toimintojen johtamisen kannalta 
hyvän palvelutason. Näin  ollen  lopullisessa rat-
kaisussa tulisi merkittävä paino antaa myös alueen 
kehitystä  tukeville  näkökohdille. Edellä  on  esi-
tetty perusteluja sille, miksi juuri Mikkelin 
lääni tarvitsee valtion taholta selkeitä alueel-
lista kehitystä tukevia ratkaisuja. 

Toivoisimme valtiovallan toimivan omissa hallinto- 

I  ratkaisuissaan  selkeästi  ja  mandollisuuksien mu-kaan heikompia  maakuntia tukien.  Mikäli tiepiirin 
 piirikonttori  siirtyisi pois Mikkelistä, olisi  

I 	
sillä  todennäköisesti  ennakkopäätöksen luonteinen 

 vaikutus muilla sektoreilla  tapahtuville organi-
saatiouudistuksille  jopa  lääninhallintoa  myöten.  

I 	Mikkelin lääni  ja  seutu uskovat tulevaisuuteen  ja  
niihin  vahvuuksiin,  joitten varaan kehitystä ra- 
kennetaan. Toivomme kuitenkin, että valtiovalta  

I 

	

	
olisi omilla  ratkaisuillaan  tätä tulevaisuuden 
uskoa vahvistamassa. 

Kunnioittavasti. 

MIKKELIN KAUPUNKI 

Jyrki  Myllyvirta 	Eero  Kaitainen 
kaupunginj ohtaj  a 	apulaiskaupunginj ohtaj  a  
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TielaitokSen  johtokunta 	Mikkeli  30.10.1992 
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TIEPI IRIN  PI IRIKONTTORIN SIJAINTIKYSYMYS  

Mikkelin kauppakamari  on  tehtävänsä mukaisesti  jo 

 aikaisemminkin osallistunut lausunnonantaj  ana 

 Kaakkois-SuOmen tiepiirin piirikonttorin sijoi-
tusta tutkivaan työhön. Mikkeliä sijoituspaikkana 
puoltavina seikkoina halutaan nykytilanteessa 
lisäksi erikseen tuoda esiin seuraavaa. 

Hallinnollisten työpaikkojen säilyttäminen  on 

Mikkelille  elintärkeää alueen elinkeinorakenteen 
omaleimaisuuden vuoksi. Tiepi  inn pi irikonttorin 

 poistuminen heikentäiSi kaikkine kokonaisvaikutuk-

sineen alueen taloutta  ja  saattaisi aiheuttaa liian 
nopean rakennemuutoksen. Erityisesti halutaan ko-
rostaa, että tutkimusten mukaisen  20  Mmk:n pois- 

tummen  alueen yrityselämältä  on  huolestuttavaa. 

 Asia  ei voi olla vaikuttamatta heikentävästi  

mm  kaupan volyymiin  ja verotuloihin.  

Mikkelin läänin liikenneolojen kehittämisessä 

 on  pitkällä tähtäyksellä  ja  kokonaisvaltaisesti 
työskennelty ns Savon väylän suhteen. Siihen 

liittyen  on  erityisenä kehittämiSkohteena Savon 

 rata,  jonka toteuttamiseen tarvitaan kaikkien 
läänin vaikuttajatahojen sitoutuminen  ja  yhteis- 

työ. Hanke edellyttää toteutuakseen myös Mikkelin 
alueen kehittymistä alueensa voimakkaaksi  hal-

linnolliseksi  keskukseksi. Tiepiirin  ja sen  piiri- 

konttorin osuus  on  tässä yhteistyössä tärkeä. 

Mikkelin läänissä  on  suunniteltu toteutettavaksi 
erityistä maakuntahallintokokeilua.  Sen  toteut-

tamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöksiä. 
Mandollisesta kokeilusta saatavat kokemukset 
jäävät puolinaisiksi,  jos  eräs siihen mandolli-

sesti osallistuva  pi irihallintOvirafloflairlerl 

 poistuu Mikkelistä  ja koko  läänistä. 
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Tiepiirin piirikonttorin poistuminen Mikkelistä 
saattaa lisäksi aiheuttaa seurannaisvaikutuksia 
muiden mandol  listen pi irihal 1 intoviranomaisten 
siirtopäätösten  kautta. 

Eräät viranomaiset ovat omissa tutkimuksissaan  

I 

	

	 todenneet Mikkelin keskeisen sijainnin  ja  hyvien 
liikenneyhteyksien vuoksi hyvin sopivan oman  

I  toimialansa  sijoituspaikaksi. Esimerkkeinä voidaan 
todeta puolustusvoimat  ja TELE,  jotka ovat keskit-
täneet omia toimintojaan Mikkeliin. 

Mikkeliin perustettava Itäisen Maanpuolustusalueefl  

Esikunta tulee olemaan ris integroitu  esikunta.  Se  

hoitaa samanaikai sesti koko maanpuolustusalueen ja 
 Mikkelin soti lasläänin asioita. Tiepiirin yhteis-

toiminta kyseisen esik unnan kanssa tulee olemaan  

tärkeää. 

I 	Mikkeliin  on tiepiirille  juuri rakennettu uudet 
omat toimitilat. Samoissa tiloissa työskentelee 
vesi-  ja ympäristöpiiri.  Siirtyminen Kouvolaan  

I 

	

	

vuokratiloihin  ei tätä taustaa vasten  tunnu mie - 

1 ekkäältä. 

I 	
Kauppakamarin mielestä Helsingin läheisyyden ko- 
rostaminen ei ole Kouvolaa suosiva tekijä. Mikke-
listä  on  Helsinkiin aivan yhtä monipuoliset  ja 

 nopeat kulkuyhteydet  ja  tietoliikenneyhteydet  

I 	kuin Kouvolastakin.  

Vetoaminen  mandolliseen idänkaupan volyymiin  ja 
 liikenteen kasvuun Kouvolaa puoltavana tekijänä 

tuntuu myös keinotekoiselta. Jokainen Itä-Suomen 
lääni pystyy Kymen läänin tapaan perustelemaan 
idänkauppaa  ja sen  kehittymistä liikenteellisenä 
tekijänä. Mikkelin lääniin  on  Savonlinnaan perus-
tettu Karjalan tasavallan asioimisto  ja  toimet 
lähialuekaupan kehittämiseksi Karjalaan ovat käyn-
nissä. Karjalan alueen kaupan voimistuessa tulee 

 sinne  suuntautuva liikenne lisääntymään erityi-
sesti Mikkelin  ja sen  pohjoispuolella olevien 

läänien kautta. 

Mikkelin kauppakamari haluaa muiden lausunnon- 
antajien ohella voimakkaasti vedota tielaitoksen 
johtoon, että  se  toimillaan olisi tukemassa 
Mikkelin alueen kehittymistä voimakkaaksi alueensa 

hallinto-  ja talouskeskukseksi.  

I 	Kunnioittavasti  

I 
I 	 ( imo  Heikkilä 

puheenjohtaj  a 

7/  /  

Aulis  Levä 
 toimitusjohtaja  
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TUVISTELMA  

I 	 Kymen  ja  Mikkelin tiepiirit  on  päätetty yhdistää. Ongelmana  on  piirin päähallin- 
topaikan  sijoittaminen. Käytännössä vaihtoehtoiset sijoituspaikat ovat Kouvola 

 ja  Mikkeli. Virallisten esitysten mukaan toinen nykyisen piirin konttori  jää 
• 	 maakuntakonttoriksi.  

Tässä selvityksesä_o tarkasteltu päähallintopaikan sijoittamisen vaikutusta 
Mikkelin  ja  Kouvolan alueiden talouteen välittömästi kerrannaisina talousvaiku-
tuksina sekä sijoittumispäätöksen välillisiä vaikutuksia aluerakenteeseen.  Mene-
telminä  on  lähinnä olleet panos-tuotos -analyysi  ja teemahaastattelu.  

Työpaikat 

Hallinnollisten työnaikkojen väheneminen Kouvolassa ei ole  koko  Kymen 
läänille niin kohtalokasta kuin Mikkelin hallinnollisten työpaikkojen vähenemi-
nen Mikkelin läänille. Kymen läänin elinkeinorakenteen pohja  on  puunjalostus-
teollisuudessa  ja  Kouvolan rooli  on  hallinnollisen roolinsa lisäksi olla lähellä 
sijaitsevien puunjalostusalueiden (Valkeala  ja  Anjalankoski) kaupallinen keskus. 

Nykyisin  5-tietä  on  voitu kehittää  ja sen  varassa, että  sen  varrella  on helminau-
hamaisesti  liikennettä tuottavia taajam ia.  Mikkelin seudun liikenteen suhteell  i - 
nen vähenemä elinkeinotoiminnan  taantumisen myötä vaikuttaa  sen,  että 
Kuopion seudun pääkaupunkiseudulle suuntautuvat matkat käyttävät enenevässä 
määrin  4-tietä  ja  Joensuun  6-tietä. Tämä aiheuttaa taas negatiivisen lumipalloil-
miön Mikkelin seudulle  ja  5-tien kehittämiselle, kun tieliikennepalvelujen 
kysyntä vähenee. 

Väliportaan hallinnon uudistus  

I 	 Maakuntahallinnon  kehittämiseen liittyvä piirihallintoviranomaisten kokoami- 
nen tarkoittaa käytännössä piiriviranomaisten yhteistyön lisäämistä.  Jo  YVA - 
lain voiinaantulo  vuoden  1993  alusta  ETA -sopimuksen myötä edellyttää tätä.  

I  Piirihallintoviranomaisten  yhteistyö vaikeutu isi,  jos  toiset piirihallintovirano-
maiset ovat Mikkelissä  ja  toiset Kouvolassa. Tiepiirin toimintojen keskittyminen 
esimerkiksi kokonaan Kouvolaan lyö maakuntahallinnon kehittämishankkeita 
osittain korville. 
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Tiepiirin hallinnon  ja  suunnittelun kaikkien toimintojen sijoittuminen yhteen  I paikkaan haittaisi tätä lisääntyvää yhteistyötä tieviranomaisten  ja  maakunnallis-
ten organisaatioiden kanssa.  

I Tiepiirin kaikkien keskustoimintoien siirtyminen Kouvolaan voisi heikentää 
Mikkelin läänin (=Etelä -Savo)  ja tiepiiriviranomaisten  välistä yhteistyötä elin-
keinoelämän kehittämisessä. 

Verkostoitum  men 

I 	 Tiepiirin piirikonttorin siirtyminen vaikeuttaisi Mikkeliin kaavaillun liikennetie- 
tokeskuksen  kehittymistä osan paikallisesta asiantuntemuksesta siirtyessä 
Kouvolaan. 

Pitkällä tähtäimellä kaupungit saattavat eriko istua, kuten  USA  :ssa  (edellyttää 
verkosto itumista eli yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa). Kaakkois-Suomessa 
jonkun kaupungin rooli saattaa olla ylimaakunnallinen hallintokaupunki. 
Kaut,unkien viimeaikaista hallinnon kehittymistä tarkasteltaessa  se  näyttäisi 
olevan Mikkeli  tai  Kouvola. Kaakkois-Suomen tiepiirin hallinnon sijoittamis-
Däätöksellä voidaan joko lisätä kaununkien välistä työnjakoa (tukea verkostoitu

-mista ja  kilpailua  tai  estää sitä. 

Olisi tutkittava millaista yhteistyö Suomen  ja  Venäjän tieviranomaisten kanssa 
tulee olemaan  ja  päätellä onko  sillä  merkitystä tiepiirin hallinnon sijoittamisessa. 

Aluepolitiikka 

Tiepiirin hallinnon sijoittuminen Kouvolaan heikentäisi Mikkelin läänin taloutta 
 ja  voisi siten vaikuttaa kehitysaluetuen kasvamiseen. 

Palveluvaltaisessa  Mikkelissä piirikonttorin äkkinäinen lähteminen uhkakuvati -

I 	 lanteessa  tarkoittaa äkillistä rakennemuutosta, josta selviämiseen laaditun ohjel- 
man toteuttamiseen tuleva aluepolitiikka antaa tukea. 

Tulevan aluepolitiikan rahoittamaan osaamiskeskusohjelmaan tiepiirikysymyk
-sellä  on vaikututusta:  Mikkelin kaavaileman liikennetietokeskuksen kehittämi-

seen Mikkelillä voi olla huonommat edellytykset saada aluepoliittista tukea,  jos 
piirikonttori  sijoittuu Kouvolaan. 
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I Maakuntien rajat 

Kouvolan suhteellisen aseman heikkeneminen  mm.  tiepiirin siirtymisen vuoksi 
voi olla Kymenlaakson länsirajoille kohtalokasta. 

Tiepiirin toimintojen oleellinen väheneminen heikentää Mikkelin palveluasemaa 
verrattuna kilpaileviin keskuksiin. Kuopioon. Lahteen, Joensuuhun. Lappeen-
rantaan  ja  Kouvolaan  ja  on  uhka Etelä-Savon maakunnan nykyisten rajojen 
säilymiselle. - 

Yhteenveto 

Hallinnollisten työpaikkojen väheneminen ei näyttäisi olevan Kymen läänille 
niin kohtalokasta kuin Mikkelin läänille,  jolta  puuttuu vahva teollisuus  ja  yksi-
tyiset palvelut. Mikkelin läänin ongelma  on  vahvan keskuksen puuttuminen, 
joka pitäisi maakunnan yhtenäisenä. Mikkelin vetovoimaisuuden heikkenemisen 
seurauksena maakunnan reuna-aluect saattavat suuntautua maakunnasta pois-
päin. Tämä saattaisi vaarantaa  koko  maakunnan olemassaolon. 

Kymen elinkeinorakenteen perusta  on  selvästi puunjalostusteollisuus, joka tukee 
myös Kouvolaa kaupallisena  ja liikenteellisenä keskuksena. Hallintotyöpaikko-
jen  väheneminen Kouvolasta ei aiheuta sellaista taantuman uhkaa kuin niiden 
väheneminen Mikkelistä.  Jos  Kouvolan vetovoimaisuus vähenisi huomattavasti, 
lähinnä  vain  läänin Uudenmaan puoleinen  raja  olisi uhattuna, kun Mikkelin 
läänissä rajat olisivat uhattuna lännessä  ja  pohjoisessa. 



I 

	

1. 	TAUSTA  

	

1.1 	Väliportaan hallinnonuudistus 

Maassamme  on  menossa lähihistoriamme voimakkain väliportaan hallinnon 
kehittämishanke. Ruotsi-Suomen  ja  Venäjän  vallan  sekä vuosisadan vaihteen 
liberalistien  ja valtiokeskeskeisen hallintotavan  kannattajien ajoilta pitkälti 
periytynyttä väliportaan hallintoa muutetaan nyt yleiseurooppalaiseen 
suuntaan. Yhteistä muun Euroopan väliasteen hallinnolle  on  hallinnon 
voimakkaampi maakunnallinen kuin valtiollinen ohjaus verrattuna Suomeen. 
Suomen hanke jakautuu maakuntahallinnon  ja  valtion aluehallinnon 
keventämisen  ja  kokoamisen osahankkeisiin. 

Hankkeessa  on  selvitettävä, mitkä tehtävät soveltuvat maakuntahallinnon  ja 
 mitkä valtion aluehallinnon hoidettaviksi sekä mikä  on maakuntahallinnon  ja 

 valtion aluehallinnon tarkoituksenmukainen yhteistyömuoto  ja  työnjako. 

Hankkeen tuloksena  on  julkisten menojen  ja  hallinto-organisaatioiden 
vähennyttävä. Toimenpide-ehdotusten valmistelu  on  annettu selvitysmiesten 
tehtäväksi. Toimenpiteet valtion aluehallinnon keventämiseksi  ja 

 kokoamiseksi  on valmisteltava  niin, että ne voidaan toteuttaa vuosina  1993-
95.  Maakuntahallinnon  osalta ehdotukset  on valmisteltava  niin, että ne 
voidaan toteuttaa vuosina  1994-98. 

Nykytilan  ongelmana  on mm.  kymmenet hajanaiset valtion 
piirihailintoviranomaiset, erillään oleva laaninhallitus  ja  useat kuntainliitot. 
Suuresta valtiokeskeisyydestä johtuen piirihallintoviranomaisten  ja 
laaninhallitusten  vallalla ei maakunnissa ole ollut täyttä legitiimisyyttä. 

Hyvinvointivaltion rahanjakopolitiikan seurauksena lääninhallitukset  ja  jotkut 
piirihallintoviranomaiset ovat paisuneet työntekijämääriltään suuriksi. 
Toisaalta valtion maakuntiin ulottuva hallinto ei ole voinut tehdä niitä 
kaikkia tehtäviä, joita maakunnissa olisi pitänyt.  Mm.  tästä syystä  on 

 kuntainliittojen määrä kasvanut voimakkaasti viimeisen  20-30  -vuoden 
aikana. 

Valtion piirihallintoviranomaisten rahat ovat ohjautuneet kohteisiinsa ilman 
maakuntademokratian ohjausta. 

Nyt tehtävällä hallinnonuudistukselle pyritään ratkaisemaan hallinnon 
legitiimisyysongelmat kehittämällä sitä maakuntademokratian suuntaan 
valtiodemokratian sijaan. Suomen kilpailukyvyn säilyttämiseksi  se on  myös 
saatava mandollisimman tehokkaaksi  ja keveäksi.  

Merkittävän muutossysäyksen ilman aktiivisia hallinnon 
kehtittäinisponnisteluita väliportaan hallintoon tuo  jo valtionosuusuudistus ja 
YyA-lain yhteistyövelvoitteet  vuoden  1993  alusta. 

I 
I 
I 
I 
I 
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1.2 	Tielaitoksen organisaatiou udistus 

Tielaitoksessa  hallinnon keventämis-  ja tehostamistavoite  on  johtanut  ja 
 johtaa henkilöstön vähentämiseen niin keskus- kuin piirihallinnossa. 

Esimerkiksi Ruotsin tielaitoksen palveluksessa  on  noin  8 000  työntekijää,  

I 	 kun Suomessa  on  yli  10000.  Mikäli Suomessa päädytään samaan suhteeseen 
kuin Ruotsissa (väestöön suhteutettuna), tarkoittaisi tämä tielaitoksen  

I 	
henkilöstön vähentämistä  5  000:een  eli  50  %.  

Tämän hetkiset henkilöstön vähennystavoitteet ovat lyhyen tähtäimen  

I 
 tavoitteita  ja  ovat muiden keskushallintoviranomaisten kanssa samansuuruisia 

eli vuodesta  1992  vuoteen  1994  pitää saada  5 %:n kustannussäästö.  Tämä 
voisi tarkoittaa  500  henkilön vähenemää. Nykyisin keskushallituksen  

I 

	

	

työntekijämäärä  on  runsaat  500  henkeä. Johtopäätös  on,  että vähenemän  on 
 tapanduttava yhtälailla kentällä kuin keskushallinnossa.  

I 	 Tielaitos on  lähtenyt vähentämään piirien lukumäärää 13:sta  9:ään.  
Tulevaisuuden vielä epävanriana visiona  on 4-5  suurtiepiirijako. 

 Samansuuntaisia ratkaisuja ovat tehneet monet muutkin keskusvirastot.  

I  Piirikoon  suurentamisella katsotaan päästävän asetettuun tavoitteeseen 
yhtäältä. Suurentamisen katsotaan olevan mandollista  mm. parantuneista 
liikenneyhteyksistä  johtuen. 

Kymen  ja  Mikkelin tiepiirit  on  päätetty yhdistää. Ongelmana  on  piirin 
päähallintopaikan sijoittaminen. Käytännössä vaihtoehtoiset sijoituspaikat  
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ovat Kouvola  ja  Mikkeli. Virallisten esitysten mukaan toinen nykyisen piirin 
konttori  jää  maakuntakonttoriksi.  

I 	 Nykyisin Kymen tiepiirin palveluksessa  on  vajaa  600  henkilöä  ja  Mikkelin  
730.  Ero selittyy Mikkelin tiepiirin huomattavasti laajemmasta perustienpidon 
tehtävästä (tieverkon pituus  ja lossiiikenne),  mikä vielä noin  80 %:sti 
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hoidetaan omilla resursseilla. Piirien yhdistymisestä saatava hyöty tuleekin, 
ei niinkään tuotannollisen kuin hallinnollisen henkilöstön vähentämisestä. 

Vuosina  1987-92  henkilöstön vähenemä  on  ollut Kymen tiepiirissä  19 %  ja 
 Mikkelin tiepiirissä  14  %.  

I Tulevan Kaakkoisen tiepiirin operatiivinen toiminta hoidetaan 
perustienpidossa hajautettuna tiealueile  ja tiemestaripiireihin. Tiealueita  on  
neljä: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä -Savo  läntinen  ja  Etelä-S  avo itäinen.  

I Suuret kehittämishankkeet johtaa paikalliset projektiorganisaatiot.  

I 	 Näin järjestettyä tuotantotoimintaa avustavat tuki-  ja palveluyksiköt: 
hallintopalvelut,  tekniset palvelut  ja suunnittelupalvelut.  Nämä voivat olla 
hajautettuina tarkoituksen mukaisella tavalla päähallintopaikan  ja  

I maakuntakonttorin  kesken. 

Varsinainen piirin strateginen johtaminen hoidetaan päähallintopaikasta. 
Strateginen johto muodostaa tilaajaorganisaation toteuttaville tulosyksiköile. 



Päähallintopaikkaan  kuuluvat: 

- 	piirin johto  ja  johdon tuki (strateginen tuki, operatiivinen tuki, 
tiedotus, sisäinen tarkastus, yhteensä  n. 10  henkeä) 

- 	johtoa avustava johtoryhmätoim  inta 

- 	tärkeimmät henkilöstöstrategiset  asiat  (3-5  henkilöä) 

- 	tiensuunnittelutoiminnan  johto-  ja  koordinointi. 

Tämän johto-organisaation sijoituksesta  on  kysymys päähallintopaikan 
valinnassa. 	 -- - 	 -- 

Tässä selvityksessä keskitytään piirikonttorin työpaikkojen vähenemisen 
vaikutuksen tarkasteluun. Mikkelin tieplirin piirikonttorissa työskentelee  120 

 työntekijää (Mikkelissä)  ja  Kymen piirikonttorissa  106  (Kouvolassa). Työssä 
tarkastellaan näiden työntekijämäärien vähentymisen vaikutuksia Mikkelissä 

 tai  Kouvolassa.  

1.3 	Mikkelin  ja  Kouvolan hallinnollinen  historia  

Mikkelin kaupunki  on  perustettu  1800-luvulla, kun taas Kouvola  on 
 vähitellen kehittynyt  mm.  liikenteellisestä asemastaan johtuen. Kouvola  on 
 saavuttanut Mikkelin väestömäärän.  Jo  monta vuosikymmentä kaupunkien 

väkiluku  on  ollut käytännössä sama. 

Tänä päivänä kaupunkien elinkeinorakenne  on  lähes täsmälleen sama. 
Kummallakin kaupungilla  on  ollut samanlainen hallinnollinen rooli viime 
vuosikymmeninä. Nyt valtionhallinnon kehittämishankkeiden yhteydessä  on 

 hallinnollisia rajoja  jo  monen piiriviranomaisen osalta suurennettu. 
Kaupunkien välillä  on  ollut kilpailua mandollisen piiriviranomaisen hallinnon 
sijoittamisessa. Mikkeli  on  saanut  mm. telepiirin, maanpuolustusalueen  ja 
plispanistuimen.  

Nähtäväksi  jää  säilyvätkö kaupungit tasavahvoina vai alkaako toinen saamaan 
selkeämmin hallinnollisen kaupungin roolin. Mikkeli  on  pärjännyt tässä 
kilpailussa yllättävän hyvin,  sen  kertoo esim. hallinnollisen alan 
työttömyysluvut Mikkelissä  ja  Kouvolassa (elokuu  1992):  Mikkelissä  9,5 % 

 ja  Kouvolassa  16,1 %. Kokonaistyöttömyysluvut  ovat Mikkelissä  17,8 %  ja 
 Kouvolassa  15,4 %,  Mikkelissä työnhakijat ovat kasvaneet  1,6 kertaiseksi  ja 

 Kouvolassa  1,7 kertaiseksi  vuodesta  1991  vuoteen  1992. 
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I 2. 	NYKYTILA  

2.1 	Maakuntien elinkeinorakenne  ja  taloudellinen tila 

Elinkeinorakenteen  ja  taloudellisen tilan tarkastelu osoittaa, että Mikkelin 
lääni  on  ollut  ja  on  edelleen köyhempi kuin Kymen lääni asukasta kohti 
mitatuffla tuloilla. Tämä asema  on  pitänyt Mikkelin läänin aluepoliittisessa 
luokittelussa Kymeä korkeammalla. Toteutettu aluepolitiikka yhdessä 
Mikkelin läänin väestön yrittäjyyden nousun kautta  on modemisoinut 

 Mikkelin läänin elinkeinorakenteen lähelle Kymen  ja  maan keskiarvoa. 

-- 	Elinkeinorakenteen vertailua 

Mikkelin  ja  Kouvolan kaupunkien elinkeinorakenne  on  lähes täsmälleen 
sama. Läänitasolla  on  eroja siten, että Mikkelin läänin elinkeinorakenne  on 

 suhteellisesti painottunut enemmän alkutuotantoon kuin Kymen läänissä,  ja 
 on  koko  maahan verrattuna vielä kaksinkertainen. 

Palvelusektori  Mikkelin läänissä perustuu osittain kehitysalueaseman 
perusteella (suuret valtionosuudet) luotuihin julkisiin palveluihin, joiden 
osittainen alasajo voi kuulua tulevaisuuden kuviin. 

Mikkelin läänin korkeahko teollisuuden osuus  (20 %)  johtuu ennen kaikkea 
pienyritysvaltaisuudesta kun taas Kymen  (26 %) suurteollisuudesta. 

1990,  % Asukk. Alkut. Teoll. Raken. Paiv.  

Kaupungit  44 3 24 8 66  

Muut  kurin.  56 33 19 6 42  

Läänit  4 18 21 7 54  

Mikkeli  16 2 20 8 71  

Kokomaa -  9 24 7 60  

Taulukko: Mikkelin läänin asukasmäärä  ja  elinkeinorakenne.  

1990,  % Asukk. Alkut. Teoll. Raken. Paiv.  

Kaupungit  48 3 28 7 61  

Muut kunn.  52 29 20 6 44  

Läänit  7 10 26 7 57  

Kouvola  16 1 17 9 73  

Kokomaa -  9 24 7 60  

Taulukko: Kymen läänin asukasmäärä  ja  elinkeinorakenne. 
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Taloudellisen tilan vertailua  

Kunnallisveroäyrejä  ja  teollisuuden jalostusarvoa tarkasteltaessa nähdään, että 
Kymen läänissä tulot/asukas ovat suuremmat  ja  teollisuuden 
jalostusarvo/asukas  on  suurempi kuin Mikkelin läänissä. Kymen läänissä 
tulot asukasta kohti ovat lähellä maamme keskiarvoa. 

Teollisuuden jalostusarvo  on  Kymessä lähes kolme kertaa Mikkelin lääniä 
korkeampi. Itse kaupunkien, Kouvolan  ja  Mikkelin, osalta ero ei  olle  niin 
suuri.  

1988/1989 Äyrejä/asukas Teoll.jalostusarvo 
mkJas.  

Asukasmäira 

Kaupungit  46 500 19 100 90 700  

Mikkeli  48 500 17 800 31 800  

Muut  kunnat  36 000 9 500 117 000  

Lääni  40 600 13 700 208 000 

Koko  maa  50 600 -  5 000 000  

Taulukko. Mikkelin läänin  kunnallisveroäyrit!asukas,  teollisuuden  jalostusarvo/asukas 
 ja  asukasmäärãt.  

1988/1989 Äyiejälasukas 
__________ 

Teoll.jalostusarvo  
mk/as. 

Asukasmäärä  
__________  

Kaupungit  50 600 41 700 228 000  

Kouvola  57 000 12 000 31 900  

Muut  kunnat  40 500 19 200 107 900 

Läani  47 300 34 500 335 900 

Koko  maa  50 600 -  5 000 000  

Taulukko. Kymen läänin  kunnallisveroäyrit/asukas,  teollisuuden  jalostusarvo/asukas  ja 
 asukasmäärät.  

Elinkeinorakenteen muutoksen  ja  työpaikkakehityksen  vertailua 

Seuraavissa taulukoissa  on  indeksien avulla kuvattu vuosien  1970-90  välistä 
elinkeinorakenteen  ja työpaikkam äärän  kehitystä. 

Lähtökohtatilanteessa  Mikkelin läänin alkutuotannon osuus  on  ollut suuri  ja  
Kymessä taas teollisuuden. Elinkeinorakenteen muutosindeksillä  (EM-  indeksi)  
on  kuvattu sitä, kuinka paljon  on  ollut siinymää alkutuotannosta 
modernimpaan teollisuuteen  ja  teollisuudesta palveluihin. Elinkeinorakenteen 
muutos  on  ollut yhtä dynaamista sekä Mikkelin että Kymen läänissä. 
Kymessä kysymyksessä  on  ollut suurteollisuuden rationalisointi  ja  korvaavien 
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työpaikkojen synty palveluissa. Mikkelissä kysymyksessä  on  ollut sekä 
maatalouden osuuden väheneminen että teollisuuden  ja  palveluiden osuuksien 
kasvu.  Koko  maan  tasollakin  Kymen  ja  Mikkelin elinkeinorakenteen muutos 

 on  noudatellut  yleistä linjaa.  

Työpaikkamäärän muutosindeksi (TPM-indeksi) kuvaa  työpaikkamäärän 
 absoluuttista kehitystä. Ykköstä pienempi indeksi tarkoittaa työpaikkojen 

vähenemistä  ja  suurempi lisääntymistä.  

Työpaikkamäärän muutosindeksi  osoittaa eroja Kymen  ja  Mikkelin läänin 
kehityksessä. Kymen läänin kokonaistyöpaikkamäärä  on  ollut viimeisten 
kanden vuosikymmen aikana vähenevä kun taas Mikkelissä kasvava. 
Kymessä syynä  on  ollut puunjalostusteollisuuden voimakas 

 rationalisointiaalto,  tuhansien  teollisuustyöpaikkojen  ja  kerrannaisten 
 työpaikkojen vähentyminen,  työttömyysasteen  kasvu  ja  osittainen väestön 

poismuutto. Mikkelin läänissä työttömyys  on  ollut jatkuvasti korkea, mutta 
siitä huolimatta työpaikkojen kokonaismäärä  on  kasvanut. Tämä liittynee 
työllisen työvoiman osuuden kasvuun väestöstä, mikä  on  tapahtunut  mm. 

 yhteiskunnallisen  palvelutuotannon  voimakkaan laajentumisen vuoksi.  

EM-in- 
 deksi,  

absol.  

EM-indeksi  
suhteutettu  koko  
maahan  

TPM-in- 
deksi,  
absol.  

EM-indeksi  
suhteutettu  koko  
maahan 

Kaupungit  1,06 0,94 1,22 1,03  

Mikkeli  1,03 0,92 1,31 1,11  

Muut  
kunnat  

1,26 1,13 0,94 0,80  

Lääni  1,18 1,05 1,06 0,90 

Koko  maa  1,12 1,00 1,00 1,00  

Taulukko. Mikkelin läänin elinkeinorakenteen muutos  1970-90  kuvattuna indeksiilä, 
jossa  on  painotettu teollisuutta  ja  palveluita  (EM -indeksi) sekä  työpaikkamäärän 
muutosindeksi (TPM -indeksi).  

EM- 
indeksi, 
absol.  

EM-indeksi  
suhteutettu  
koko  maahan  

TPM-in- 
deksi,  
absol.  

TPM-indeksi 
suhteutettu  koko  
maahan 

Kaupungit  1,06 0,95 0,89 0,95  

Kouvola  1,03 0,92 1,11 1,11  

Muut  
kunnat  

1,21 1,08 0,83 0,83  
________________  

Lääni  1,10 0,99 0,95 0,87 

Koko  maa  1,12 1,00 1,00 1,00  

Taulukko. Kymen läänin elinkeinorakenteen muutos  1970-90  kuvattuna  indeksillä, 
 jossa  on  painotettu teollisuutta  ja  palveluita  (EM -indeksi) sekä  työpaikkamäärän 

muutosindeksi (TPM -indeksi).  
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• 	2.2 	Perinteinen  ja  uusi aluepolitiikka  
Aluepolitiikkaa  harjoitetaan kaikissa läntisissä markkinatalousmaissa. Sitä 
perustellaan tasa-arvo-  ja  tasaiseen kehitykseen liittyvilä syillä. 

Aluepolitiikalla  valtakunnan resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä  ja 
 toisaalta estetään hallitsemattoman markkinavoimien ajaman keskittymisen 

aiheuttamat kustannukset  mm.  infrastruktuurin jäädessä käyttämättä toisaalla 

 ja 

 resurssien ylikäytön aiheuttama inflaatiopaine toisilla alueilla. 

Tästä voidaan johtaa, että aluepolitiikan tavoite  on  ollut olemassa olevan 
- 	 aluerakenteen säilyttäminen. 

Perinteinen aluepolitiikka 

Aluepolitiikan keinot  ja  tehtävät muuttuvat yhteiskunnan kehittymisen myötä. 
Ellei keinoja muuteta ne vanhentuvat  ja  niistä  on  enemmän haittaa kuin 
hyötyä. 

Aluepolitiikkaa  alettiin harjoittaa Suomessa  1960-luvulta alkaen. 
Aluepolitiikan ensimmäisiä tavoitteita oli maamme kaikkien alueiden 
teollistaminen. Keinoina käytettiin teollisuudelle annettavia sijaintietuja 
maaseutualueila, kuten kuijetustukea  ja  halpoja tontteja. Työvoimatarjonta 
sinällään oli houkutin. 

Toiseksi hajasijoitettiin oppilaitoksia, joista valmistuvat oppilaat palvelivat 
 mm.  paikallisessa teollisuudessa. 

Myöhemmin korostuivat käynnistyville teollisuusyrityksille suunnattavat tuet 

• 	 ja  aivan viime aikoina myös matkailulle. 

Tänä päivänä aluepoliittisen selvitysmiehen Anssi Paasivirran esitykset 
odottavat käsittelyä  ja lainmuotoon  saattamista. Suuntaus  on  kohti alueiden 
omaehtoisuuden tukemista. 

Uusi aluepolitiikka  

On  syytä tarkastella EY:n aluepolitiikkaa, johon Suomen tulevaa 
aluepolitiilckaa sovitetaan. 

EY:n aluepolitiikalle  on  muodostunut kaksi tehtävää: 
- 	tukea integraatiota (sisämarkkinoiden syntymistä) esittämällä 

alueellista yhteisöllisyyttä 
- 	korjata integraation aiheuttamia rakenneongelmia alueellisesti. 

Neljännes EY:n budjetista menee aluepolitiikkaan. Aluepolitiikassa 
painotetaan voimakkaasti köyhimpien alueiden tukemista. Ey:n mukaan 
aluetukea kohdennetaan lähinnä talousalueiden tasolla (Suomessa tähän asti 
kuntatasolla).  Tavoitteena  on  alueiden omaehtoisen  yrittäjyyden  tukeminen.  
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EY:n aluepolitiikka jakaantuu erilaisten ohjelmien tukemiseen. Alueet Sitten 
anovat rahaa tekemilleen ohjelmilleen. Näin alueiden välille tulee kilpailua. 
Ey:n rahoittamia ohjelmia  on,  joita  on  esitetty myös Suomen aluepolitiikan 
sisällöksi: 
- 	kehitysalueohjelma 
- 	rakennemuutosohjelma 
- 	5B-ohjelma (EY:ssä) 
- 	maaseutuohjelma 
- 	kalastusohjelma 
- 	osaamiskeskusohjelma 
- 	sillanpääohjelma.  

Kaksi ensimmäistä ovat Suomessa  jo  käytössä: Kehitysalueohjelma  ja 
rakennemuutosohjelma. 

Kehitysalueohjelmalla tuettaisiin tuotantorakenteeltaan  yksipuolisia  ja  suures-
ta työttömyydestä kärsiviä alueita. Tukimuodot perustuvat paljolti erilaisiin 
yritystukiin. Suomessa tuettavia alueita  on  esitetty vähennettäväksi siten, että 
alue käsittäisi  25 %  väestöstä nykyisen  47 %:n  sijaan. Tässä uudessa jaossa 
Mikkelin lääni säilyisi tuettavien kohteena, mutta Kymen lääni ei. 

Rakennemuutosohjelmalla  pyritään parantamaan voimakkaiden rakennemuu-
tosten alaisuuteen joutuneiden alueiden elinkeinoja.  

5B -ohjelmalla ajetaan  alas  maatalousvaltaisia alueita. Sitä ei kohdisteta 
maatalouteen vaan alueiden tuotantorakenteiden muutokseen. Tässä ohjel-
massa EY:n panokset ovat suurimpia. 

Etenkin kaksi viimeistä osaamiskeskus-  ja sifianpääohjelma  ovat sellaisia, 
että ne eivät ole tarkasti alueihin sidottuja vaan niistä voi kilpailla kuka vaan. 

Osaamiskeskusohjelmafl  ideana  on,  että ainakin suurimmista keskusseuduista 
pyrittäisiin luomaan kansainvälistä yritystoimintaa houkuttelevia sijoittumis-
alueita kehittämällä kyseisten alueiden tutkimusta, koulutusta, infrastruktuuria 

 ja  erityisesti kotimaisia  ja  kansainvälisiä liikenneyhteyksiä, teleyhteyksiä sekä 
kansainvälisen yritystoiminnan työntekijöiden vaatimaa asumismiljöötä (joka 
meillä  on  täysin laiminlyöty). 

Silanpääohjelman  idea on,  että satsataan hankkeisiin, jotka parantavat 
kansainvälisiä yhteistyömandollisuuksia. Meillä  on 1300 km  yhteistä rajaa 
Venäjän kanssa. Etenkin Pietari-Viipuri -suunta nähdään alueena,  jolle 

 Kaakkois-Suomi  voisi olla sillanpää. Kysymykseen voisi  tulla  tiestön kehittä-
misiä, venäläisten kouluttamista, virkamiesten vaihtoa jne. Kun nyt meren-
kurkun maakunnat haluavat kehittää yhteyksiä Pietarin alueelle, myös  Vaasa 

 Pietari  tie  voisi olla yksi hanke, jonka kehittäminen nähdään tärkeänä, tämä 
koskettaisi Etelä-Savoa. 

Tiepiirin hallintopaikan sijoittumisen vaikutusta kyseisiin ohjelmiin pohditaan 
tämän muistion vaikutusosassa. 
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2.3 	Verkostoitumiflen 

Verkkokeskuksella  tarkoitetaan seutua, jossa laajalla alueella olevat asutus-
keskittymät ovat voimakkaassa yhteistyössä  ja  riippuvaisuussuuhteessa, esim. 

 tiedon  ja materian  suhteen. 

Verkostoituminen  lisää alueen kilpailukykyä  ja  siksi siihen pitää pyrkiä. 
Toisessa vaihtoehdossa asutuskeskittymät ovat omavaraisia  tai pääkaupun-
kiseudusta  riippuvia. Omavaraisuudesta johtuen palvelujen (tieto,  materia) 

 tuotanto tulee kalliiksi eikä niitä saada hyödyttämään alueen kehittymisen 
dynamiikkaa. 

Kaakkois-Suomi on verkostoitumisessa  pitkällä. Syynä  on  vahvan keskuksen 
puuttuminen. Alueella  on  kolme maakuntakeskusta Mikkeli, Kouvola  ja 

 Lappeenranta. Kun tarkastellaan näissä sijaitsevia  ylimaakunnallisia  toimin-
toja,  on  Mikkeli saanut hallintokaupungin roolin (piispanistuin, itäisen 
maanpuolustusalueen keskus, TELE:n verkkopuoli), Kouvola kaupan keskit-
tymänä merkitystä (ulkomaan-  ja tukkukauppa)  sekä Lappeenranta ylemmän 
opetuksen keskuksena (teknillinen korkeakoulu, ammattikorkeakoulu), joskin 
Mikkelilläkin  on  myös tätä roolia (liiketalouden instituutti, Helsingin yliopis-
ton maaseudun tutkimus-  ja kehittämiskeskus, ammattikorkeakoulu).  Toisaal-
ta perinteinen aluepolitiikka ei ole luonut Kaakkois-Suomeen suuria yliopis-
tokeskittymiä vahvan keskuksen puuttuessa. Kaakkois-Suomen verkko tulee 
hoitamaan tämän puutteen hakemalla näitä palveluita naapuriverkoista, ehkä 
tulevaisuudessa jopa rajan takaa. 

Kaakkois-Suomen verkkokeskusprojektissa  (1992) on  päädytty siihen, että 
Mikkelin vuorovaikutussuhteista Kuopion suunta suhteellisesti heikkenee. 
Nyt tilanne  on  vahvasti Kuopion eduksi. Käsitys voi olla looginen: 

Nykyiset vuorovaikutusvirrat perustuvat pitkälti vesiteiden  ja  rautateiden 
muovaamaan aluerakenteeseen. Maantiet, lentoliikenne  ja  tietoliikenneyh-
teydet ovat nuoria tekijöitä Kaakkois-Suomen aluerakenteessa.  Aikaisemmin 
Mikkelistä ei edes ollut suoraa maantieyhteyttä Kouvolaan. 

Vuorovaikutuksen lisääntymisestä Kymen laakson suuntaan kertoo esim.  se , 
 että Mikkelin läänin asema Kymenlaakson teollisuuden raaka-ainealueena  on 

 vahvistunut, kun aikaisemmin raaka-aineen viennissä painottui Lappeenranta- 
Imatra -seutu. Seuraavassa  on  esimerkki Mikkelin nykyisistä vuorovaikutus- 
virroista. 
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Kuva.  Esimerkki Mikkelin läänin nykyisistä vuorovaikutusvirroista. 
(Hallinnon kontaktit suuntautuvat yritystoiminnan tavoin pääasiassa Kuopion 
suuntaan.) 

Kuc.çlo  

A  LI  1L--?  

Kuva.  Kaakkois-Suomen verkkokeskusprojektin yhteydessä tehty luon-
flos Kaakkois-Suomen verkkokeskuksesta.  

2.4 	Yhteistyö Venäjän alueiden kanssa 

Tulevaisuuden visioihin kuuluu voimistuva yhteistyö Venäjän Leningradin 
alueen  ja  Viipurin alueiden kanssa. 

Yhteistyö  on  muuttumassa  nk.  virallisesta enemmän yksiökeskeiseen henki-
lökohtaisten suhteiden suuntaan. Sitä tultaneen tekemään niin viranomaisten 
kuin yritysten välillä. Yhteistyö  ja  lähialueiden  kehittyminen lisäävät rajan 
ylittävää liikennettä. 

Pääliikennevirtojefl  painopiste tulee olemaan Pietari-Helsinki  -suuntaisia. 
MerenkurkkuneuVOstO pyrkii aktiivisesti kehittämään Merenkurkun yhteyksiä 

 mm.  Pietarin alueen kehittymisen vuoksi. Tämä  on  toinen suunta (Pietari- 
Merenkurkku), joka saattaa tietää liikennettä myös Etelä-Savon läpi, mutta 
jäänee kuitenkin merkitykseltään pieneksi. 
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3. 	VAIKUTUKSET  

3.1 	Yleistä 

Tässä  on  tarkasteltu tiepiirin  hallintopaikan sijoittumispäätöksen  vaikutuksia 
alueiden talouteen, rakenteeseen  ja  aluepolitiikkaan kansantaloustieteellisin 

 menetelmin sekä Kaakkois-Suomea koskevan monipuolisen aineiston  ja 
 teemahaastatteluun  (ongelma tiedossa, kysymykset eivät systemaattisia) 

perustuen.  

Teemahaastattelussa  käytiin keskustelut Mikkelin Läänin Liiton  kehittämis
-johtajan kanssa, Mikkelin kauppakamarin toimitusjohtajan kanssa, Kymen 

laakson maakuntaliiton toimitusjohtajan kanssa, Kymen kauppakamarin 
toimitusjohtajan kanssa  ja  Etelä-Karjalan Liiton toimitusjohtajan kanssa.  

3.2 	Suorat vaikutukset  

3.2.1 	Työpaikkavaikutukset  

Hallinnollisten työpaikkojen, kuten kaikkien  palveluvaltaisten  alojen, muille  

I 	 toimialoille  suuntautuva  panoskysyntä  on  pientä. Kun yhden  investoidun  
markan  mukanaan tuomat  välihiset hyödyt  ovat esimerkiksi  massan ja  
paperin valmistuksessa  2.3  mk  tai  metallituotteiden  ja  koneiden  valmistuk-

I 	 sessa  1.7  mk, yhteiskunnan  palvelusektorin kerrannaisvaikutukset  jäävät  1.4  
mk:aan.  Toisin sanoen  jos esim. massan ja  paperin valmistuksesta leikataan  
1  mk, muualta  aluetaloudesta leikkautuu  yli kaksinkertaisesti sama määrä  

1 	(2.3  mk), mutta  1  mk:n leikkaaminen  palvelusektorilta  vähentää muiden 
kansantalouden  sektoreiden  välillistä kysyntää  vain 1.4  mk.  

I 	 Vaikka  palvelusektorin aikaansaamat  välilliset  hyödyt  ovat pienet, koska 
palvelujen  tuottamiseksi  ei tarvita paljonkaan muiden  sektoreiden tuotoksia  

1 
 välipanoksina, palvelusektorin  vaikutus työllisyyteen  on  suuri. Kun miljoonan 

 markan  investointi  esim.  massan ja  paperin valmistukseen työllistää suoraan 
 ja  välillisesti lähes  4  henkilöä, samansuuruinen investointi  palvelusektorille  

I 
 luo  kaiken  kaikkiaan lähes  7  uutta työpaikkaa. Näistä yli  80 %  tulee  palve-

lusektorille,  kun  massan ja  paperin valmistuksessa  60 %  uusista työpaikoista 
tulee muiden  sektoreiden  hyväksi.  

I Edellisessä kappaleessa kuvatut työpaikkojen lisäykset voidaan myös tulkita 
 niinä menerettyinä  työpaikkoina, jotka aiheutuvat, kun sektoriin sijoitetut  

I  pääomat  supistuvar  miljoonalla markalla.  Palvelualojen  määrärahojen  leik-
kauksilla  on  suuremmat välilliset vaikutukset alueellisiin työpaikkoihin kuin 
monella muulla  sektorilla.  

Kouvola  ja  Mikkeli  

' 	 Kymen  ja  Mikkelin  tiepiirien pääkaupungit  Kouvola  ja  Mikkeli ovat toi- 
miala-  ja  työpaikkarakenteeltaan  hyvin samankaltaiset. Molempien elinkeino- 
rakenne  on  palveluvaltainen  ja  teollisuuden osuuden odotetaan  tulevaisuudes - 

I  
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sa  edelleen laskevan palvelusektorin kasvaessa. Tärkeimmät tiedot  on  esitetty 
 alla  olevassa taulukossa. 

Kouvolan  ja  Mikkelin toimialarakenteen samankaltaisuuden takia tiepiirin 
hallinnollisten työpaikkojen vähenemisen vaikutukset ovat samanlaiset  ja 

 yhtä suuret molemmissa kaupungeissa. Toisin sanoen miljoonan  markan 
 supistukset halli,znollisissa menoissa "köyhdyttää" piirien talouselämää 

 1.4  mmk, mikä merkitsee noin seitsemän välillisen työpaikan menetystö 
jokaista supisterrua miljoonamarkkaa kohden. 

Taulukko. Kouvolan  ja  Mikkelin toimialarakenne  1990  ja  2010  

Kouvola 	 Mikkeli 

Väestö  (1990) 	33.000 	 32.400 

Toimialarakenne  1990 %  henkilöä %  henkilöä 
*  maatalous  1 250 2 300 
*  teollisuus  17 3.010 20 3.600 
*  rakentaminen  9 1.620 7 1.400 
*  palvelut  73 13.200 71 12.750 

*  yhteensä  100 18.080 100 18.050 

Toimialarakenne  2010 %  henkilöä %  henkilöä 
*  maatalous  0 70 1 300 
*  teollisuus  17 3.220 16 3.150 
*  rakentaminen  9 1.730 4 900 
*  palvelut  74 13.950 79 16.050 

*  yhteensä  100 18.970 100 20.400 

Kerrannaisvaikutukset  

Ve  1:  Kymen piirikonttori lopetetaan 

Kymen piirikonttorin budjetti  on n. 24,6  mmk vuodelle  1992,  josta palkka- 
menojen osuus  on n. 70 %  eli  n. 17  Mmk. Piirikonttorin alueen talouselämää 
suoraan hyödyttävät kulutusmenot ovat siten  n. 7,6  Mmk. Piirikonttorin 
nykyinen henkilömäärä  on 106. 

Jos piirikonttori  siirtyy Kouvolasta pois, tiepiirin suorien kulutusmenojen 
siirtyminen köyhdyttää alueen talouselämää yli  10  Mmk:n edestä. Tämä 
tietää yli  70  työpaikan menetystä kaupungissa. Hailinnollisren työpaikkojen 
menetysten välilliset vaikutuksia alueen talouselämälle  on  vaikea laskea, 
koska  on  lähes mandotonta sanoa, miten kyseisten ihmisten toimeentulo  ja 

 siten kulutusmandollisuudet muuttuvat.  Jos  oletetaan, että puolet piirikontto
-Tin  väestä  jää  työttömäksi  ja  että heidän ansiotasonsa putoaa  60 %:iin 
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nykyisestä, alueen yrityselämä menettää  7  Mmk, minkä seurauksena lähes  50 
 työpaikkaa menetetään. 

Lopettamalla  106  tiepiirin hallintotyöpaikkaa niin, että  50  %  työntekijöistä 
 jää  työttömäksi. Kouvolassa muut työpaikat vähenevät 120:lla. Yhteensä 

poistuu  226  työpaikkaa.  

Ve  2.'  Mikkelin piirikonttori lopetetaan 

Vastaavasti Mikkelin piirikonttorin kokonaisbudjetti  on fl. 34,4  Mmk vuodelle 
 1992.  Henkilökunta  on 120  työntekijää  ja  heidän palkkansa edustavat  62 % 

 eli  n. 21,3  Mmk piirikonttorin menoista. Talouselämää hyödyttäviä kulutus- 
menoja  on  siis  13  Mmk. - -- -- -.  

Jos piirikonttori  siirtyy Mikkelistä pois, kulutusmenojen supistuminen  vie 
 alueen yriryselämältä vajaat  20  Mmk pois.  Sen  seurauksena menetetään  n. 90 

 työpaikkaa. Hallinnollisten työpaikkojen menezysten völillisiä vaikutuksia  on 
 arvioitu samoin oletuksin kuin edellisessä kappaleessa: puolet piirikonttorin 

väestö  jää  työttömäksi  ja  heidän tulonsa putoavat  60 %:iin nykytasosta. 
 Tämän seurauksena alueen yrityselämä menettää  n. 6  Mmk vuodessa, mikä 

merkitsee yli  40  välillisen työpaikan menetystä. 

Lopettamalla  120  tiepiirin hallintotyöpaikkaa niin, että  50  %  työntekijöistä 
 jää  työttömäksi, Mikkelissä muut työpaikat vähenevät 130:lla. Yhteensä 

poistuu  250  työpaikkaa. 

Koska tuki-  ja  palvelutoimintoja  voidaan hajauttaa päähallintopaikan  ja 
 maakuntakonttorin  kesken,  jää  vaikutukset pitkälläkin aikavälillä todellisuu-

dessa pienemmiksi, ehkä  vain  puoleen edellä arvioidusta. Sama koskee 
seuraavan kohdan tarkastelua.  

3.2.2 	Väestövaikutukset  

Työpaikkojen yhtäkkisellä vähenemisellä siitä seuraavalla työttömyydellä  ja 
 mandollisella paikkakunnalta muutolla  on  seuraukset paitsi työntekijälle 

myös hänen taloudelleen. 

Olettamalla,  että tiepiirin työntekijä edustaa nelihenkistä perhettä, voidaan 
tehdä johtopäätös, että Kouvolassa tiepiirin lähteminen kaupungista vaikuttaa 
noin  900  henkilön elämään merkittävästi.  Jos  tiepiiri  lähtee Mikkelistä 
vaikutus ulottuu  1  000:een  henkilöön.  

3.2 	Välilliset 

' 	 Mikkelin  ja  läänin ongelma  on  "kriittisen  massan  pienuus". Toisin sanoen 
Milckelillä  ei ole tällä hetkellä mitään niin vahvaa kilpailuetua, että  se  voisi 

 sen turvin  selvästi olla esim. yritystoiminnalle muita houkuttelevampi  

I  sijoittumispaikka.. Keskittäinällä  runsaasti hallinnollisia palveluita Mikkeliin, 
saadaan osaltaan aikaan ilmiö, jossa Mikkelin vetovoimaisuus  ja  painoarvo 
tietotaitokeskuksena kasvaa  ja  monet alueen kehitystä hidastavat ongelmat  

I  
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poistuvat. Mikkelin voimakkaalla kehittymisellä  on  myönteisiä vaikutuksia 
 koko  Kaakkois-Suomen alueelle. 

Hallinnollisten työpaikkojen väheneminen Kouvolassa ei ole  koko  Kymen 
läänille niin kohtalokasta kuin Mikkelin hallinnollisten työpaikkojen vä-
heneminen Mikkelin läänile. Kymen läänin elinkeinorakenteen pohja  on 

puunialostusteollisuudessa  ja  Kouvolan rooli  on  hallinnollisen roolinsa lisäksi 
olla lähellä sijaitsevien puunialostusalueiden (Valkeala  ja  Anjalankoski) 
kaupallinen keskus. 

Kouvolan  ja  Kymen läänin "ongelma"  on  ollut elinkeinorakenteen pohjana 
oleva suurteollisuus (puunjalostus). Koska suurteollisuudessa työpaikat eivät 
näytä -enää lisääntyvän,  on  läänin elinkeinopolitiikan tavoitteena uuden 
yrittäjyyden synnyttäminen.  

3.2.1 	AluerakennevaikutukSet 

Jos  Mikkelin suhteellinen kilpailukyky esim. tieplirin päähallintopailcan 
sijoittumisen vuoksi merkittävästi heikkenee muihin maamme alueisiin 
nähden, muuttuu Pohjois-Kaçjalan  ja Kuopin  läänien pitkien  matkojen  
suuntautuminen: Nykyisin  5-tietä  on  voitu kehittää  ja sen  varassa, että  sen 

 varrella  on helminauhamaisesti  liikennettä tuottavia taajamia. Mikkelin 
seudun liikenteen suhteellinen vähenemä elinkeinotoiminnan taantumisen 
myötä vaikuttaa  sen,  että Kuopion seudun pääkaupunkiseudulle suuntautuvat 
matkat käyttävät enenevässä määrin  4-tietä  ja  Joensuun  6-tietä. Tämä aiheut-
taa taas negatiivisen lumipalloilmiön Mikkelin seudulle, kun tieliikennepalve-
lujen kysyntä vähenee. 

Seuraavissa kappaleissa esitettävät yksityiskohtaisemmat aluerakenteelliset 
vaikutustarkastelut keskittyvät Kaakkois-Suomen alueelle.  

1 	3.2.1 	Väliportaan hallinnouudistus  

I 	 Vpo1aan  tason 	to di ksessa/kehittä sessä koota2.fl  ja  kevenne- 
tään väliportaan tason hallintoa. Väliportaan hallinto koostuu valtion piirihal- 
lintoviranomaisista, lääninhallituksesta  ja  maakunnallisista organisaatiosta  

I 	 (kuntainliitot). 

Valtion aluejakoneuvottelukUflflan  (1992)  mukaan Suomessa  on 18  maakun-
taa  ja  valtion aluehallintoviranOmaiSten hallintorajojen tulisi noudattaa tätä. 
Tätä taustaa vasten tiepiirin sisällä olevat maakuntakonttorit ovat oikea 
ratkaisu. 

Maaku nta  hallinnon kehittämiseen liittyvä piirihallintoviranomaisten koko-
aminen tarkoittaa käytännössä piiriviranomaisten yhteistyön lisäämistä.  Jo 

 YVA-lain voimaantulo  vuoden  1993  alusta  ETA-sopimuksen myötä edellyttää 
tätä. Piirihallintoviranomaistefl yhteistyö vaikeutuisi,  jos  toiset piirihallin-
toviranomaiset ovat Mikkelissä  ja  toiset Kouvolassa. Tiepiirin toimintojen 
keskittyminen esimerkiksi kokonaan Kouvolaan lyö maakuntahallinnon 
kehittämishankkeita osittain korvile. 



Tiehallituksen delegoitua  valtaa alaspäin  ja korostettuaan asiakaslähtöistä 
 toiminta-ajatusta  on mm.  johtanut siihen, että tieviranomaiset ovat kääntyneet 

hakemaan maakunnallista tandon ilmaistua lähinnä maakunta-  ja  seutu-
kaavaliitoilta keskushallinnon sijaan. Tiepiirin hallinnon  ja  suunnittelun 
kaikkien toimintojen sijoittuminen yhteen paikkaan haittaisi tätä lisääntyvää 
yhteistyötä tieviranomaisten  ja  maakunnallisten organisaatioiden kanssa.  

I 	 Näkökohta puoltaisi pysyvämpienkin maakuntakonttoreiden olemassa oloa 
kunta-  ja maakuntasuhteiden  hoidossa.  

Kuva.  Kaakkois-Suonien maakunnat valtioneuvoston aluejakoneuvottelu-
kunnan mukaan. 

Maakuntahallintokokeilut  

I 	 Kymen lääni ei ole halunnut lähteä varsinaiseen maakuntahailintokokeiluun.  
Sen  sijaan Mikkelin lääni  on.  Mikkelin läänin kokeilun tavotteita maakunnan 
omasta mielestä ovat:  

I - 	elirikeinopoliittisen  toiminnan voimistaminen 
- 	kuntien elinkeinopoliittisen toiminnan  ja  valtion elinkeinopoliittisten 

aluehallintoviranomaisten  toiminnan lähentäminen  

I 	 - 	hailintotahojen  vuorovaikutuksen lisääminen  ja päiillekkäisyyden  
poistaminen.  

I 	 Tässä tarkoituksessa esitetään, että piirihallintoviranomaisten strateginen 
suunnittelu nivotaan osaksi maakuntahallinnon määrittelemää elinkeinopoli - 

I 	
tiikkaa. 

Tiepiirifiä  on  kasvava merkitys alueiden elinkeinojen kehittämisessä  infra- 

I 
 struktuurin  kautta. Tällä hetkellä Mikkelin  ja  Kouvolan alueiden kauppaka-

mareissa  on  tiepiirin edustajat. Tiepiirin kaikkien keskustoimintojen siirtymi-
nen Kouvolaan voisi heikentää Mikkelin läänin (=Etelä-Savo')  ja tiepiirivi-
ranomaisten  välistä yhteistyötä elinkeinoelämän kehittämisessä. 
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3.2.2 	Verkkokeskusprojekti 

Verkkokeskusprojektin  yhteydessä  ja  aiemminkin Mikkeli  on  kaavaillut 
 mandollisuudekseen liikennetietokeskuksen  mm.  keskeisestä maantieteellises-

tä asemastaan johtuen. Mikkeli sai  telehallintopiirin piirikonttorin  piirien 
yhdistämisen jälkeen tänä vuonna. Tiepiirin  piirikonttorin  siirtyminen vai

-keuttaisi  Mikkeliin kaavaillun  liikennetietokeskuksen  kehittymistä osan 
paikallisesta asiantuntemuksesta siirtyessä Kouvolaan. 

Pitkällä tähtäimellä kaupungit saattavat erikoistua, kuten USA:ssa (edellyttää 
 verkostoitumista  eli yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa). Kaakkois- 

Suomessa jonkun kaupungin rooli saattaa olla  ylimaakunnallinen  hallinto- 
kaupunki. Kaupunkien viimeaikaista hallinnon kehittymistä tarkasteltaessa  se 

 näyttäisi olevan Mikkeli  tai  Kouvola. Kaakkois-Suomen tiepiirin hallinnon 
 sijoittamispäätöksellä  voidaan joko lisätä kaupunkien välistä työnjakoa (tukea 

 verkostoitumista  ja  kilpailua)  tai  estää sitä.  

Kaupunkijäijestelmien,  verkkojen, tutkiminen  esim.  elinkeinorakenteen 
kehittymisen osalta, voisi antaa lisävalaistusta niin  tiepiiri-  kuin muissakin 

 kehittämiskysymyksissä  Kaakkois-Suomessa.  

3.2.3 	Yhteistyö Venäjän kanssa  

Suomi  ja  Venäjän kaikinpuolinen yhteistyö lisääntyy hyvin todennäköisesti  

I  tulevaisuudessa. Yhteistyö lisää liikennettä ennen kaikkea Pietari -Helsinki - 
akselissa.  Myös Kaakkois-Suomen  ja  Venäjän  tieviranomaisten  yhteistyö 
lisääntyy. Olisi tutkittava millaista yhteistyö Suomen  ja  Venäjän  tievi- 

I 

	

	
ranomaisten  kanssa tulee olemaan  ja  päätellä onko  sillä  merkitystä tiepiirin 
hallinnon sijoittamisessa.  

I 	Jos  yhteistyökumppaneiden  on  oltava lähellä Suomen  ja  Venäjän välisiä 
suuria  liikenteellisiä volyymeja, puoltaisi  se  hallinnon sijoittamista Kouvo- 
laan. Toisaalta tiepiirin toimintaan voi tulevaisuudessa kuulua kaikki väylä- 

I 	 työt  (rakennuttaminen) =  tiet  ja radat.  Miltä mahtaisi vaikuttaa Heinola- 
Mikkelin  radan  teko  1,8 mrd  mk?  

I  
Erityisen trkeI valtatie 

 2460 km I 
R 

I  

VAASA 

PORI 

Erityisen tärkeät valta tiet.  

Kuva.  Suomen  Tie 2010  ohjelman mukaiset tärkeimmät päätiet kertovat, 
missä liikenteen volyymit tulevat olemaan. 
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3.2.4 	Vaikutus aluepolitiikkaan  

I Aluepolitiikan painopiste  on  jatkossa erilaisten alueilla  ja  alueille luotujen 
ohjelmien tukeminen. Alueet kilpailevat  ja  hyötyvät tekemilään ohjelmilla. 

- 	kehitysalueohjelma 
- 	rakennemuutosohjelma  

I 	 - 	5B -ohjelma 
- 	maaseutuohjelma 
- 	kalastusohjelma  

I 	- 
- 	sillanpääohjelma.  

I Seuraavassa tarkastellaan eri ohjelmiin saatavan aluepoliittisen tuen määrää 
tiepiirin piirikonttorin sijoittumispäätöStä ajateltaessa. Taustaoletuksena  on, 

 että nykyisen piirikonttorin tehtävät keskittyvät yhteen paikkaan kanden 
sijasta. 

KehitysalueohjelmaSSa 

 tuetaan tulevaisuudessa taloudellisesti heikkojen 
alueiden  mm.  yritystoimintaa. Mikkelin lääni tässä mielessä saa tätä tukea, 
mutta Kymen lääni ei. Tiepiirin sijoittuminen Kouvolaan heikentäisi Mikke-
lin läänin taloutta  ja  voisi Siten vaikuttaa tuen kasvamiseen.  

I  pientalousalueet  (80  kpl) 

- 24aluetta/1O%vl 
l8aluetta/15%vl  I  

I .e  
Kuva.  Ehdotettu aluepoliittinen aluejako.  

I RakennemuutosohjelmaSSa  yksipuolisen elinkeinorakenteen  tai äkkimurrok-
seen  joutuneen alueen elinkeinorakenne pyritään saamaan kilpailukykyiseksi.  

I 
 Tiepiirin piirikonttorin lähteminen Mikkelistä aiheuttaa lisäksi sysäyksen 

muiden palvelujen vähenemiseen. Palveluvaltaisessa Mikkelissä plirikonttorin 
äkkinäinen lähteminen uhkakuvatilanteessa tarkoittaa äkillistä rakennemuu - 

I  
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tosta,  josta selviämiseen laaditun ohjelman toteuttamiseen tuleva aluepo-
litiikka antaa tukea. 

Kouvolan samankaltaisesta elinkeinorakenteesta huolimatta tiepiirin lähtemi-
nen Kouvolasta ei aiheuta samanlaista elinkeinorakenteen murrosta. Kouvo-
lan rooli  on  erilainen. Kouvola  on  itse asiassa naapurikuntiensa Kuusankos-
ken  ja  Valkealan palvelukeskus  ja  monipuolinen liikenteen palvelukeskus 
hallinnollisen roolinsa lisäksi. Palvelut ovat Kouvolassa  monipuolisempia 

 ja  vähemmän riippuvaisia toisistaan kuin Mikkelissä.  

MaatalousvaltaiStefl  alueiden elinkeinorakenteen muutosohjelmaan eikä 
kalastusohjelmaan tiepiirikysymyksellä  ei ole vaikutusta. 

Osaamiskeskusohielmaan  sen  sijaan voi olla: esim.  jo  mainitun liikennetieto-
keskuksen kehittämiseen Mikkelillä voi olla huonommat edellytykset saada 
aluepoliittista tukea,  jos piirikonttori  sijoittuu Kouvolaan. 

Silanpääohjelmaan  eli kansainvälisiä yhteyksiä parantavaan ohjelmaan 
tiepiirikysymyksellä  on  vaikutusta. Kaakkois-Suomen tiepiirin viranomaisten 
tehtävä  on  tulevaisuudessa konsultoida Pietari-Viipuri -alueita. Tällaisen 
yhteistyön kehittämiseen voisi saada aluepoliittista tukea. Tämän mandolli-
suus menee sille, joka saa piirikonttorin.  

3.2.5 	Maakunnan rajat 

Mikkelin läänin/Etelä-Savon maakunnan ongelma  on  vahvan maakuntakes- 
kuksen puuttuminen, joka pitäisi talousalueen koossa. Mikkelistä  on  yritetty 
kehittää tällaista.  

Monet  maakunnan rajalla olevat alueet kuuluvat tietyissä toiminnoissa myös 
naapurimaakunnan vaikutuspiiriin. Mikäli Etelä-Savon maakunnan asema ei 
vahvistu, voi uhkakuvatilanne olla sellainen, että  raja-alueet siirtyvät vähitel-
len naapurimaakuntien hallintaan. Kriittisiä alueita ovat esimerkiksi Heinolan  

ja  Varkauden seutu. 

Mikäli Etelä-Savon nykyiset maakuntarajat halutaan pitää,  on  Mikkelin  

I suhteellinen palvelukeskusasema säilyttävä vähintään nykyisellä.  

I 	
Kymenlaaksolla  ja  Etelä-Karjalalla ei ole ympärillään muita kilpailevia 
keskuksia paitsi  Lahti  ja pääkaupunkiseutu.  Siksi Kouvolan suhteellisen 
aseman heikkeneminen  mm.  tiepiirin siirtymisen vuoksi voi olla Kymenlaak-
son länsiraioille kohtalokasta. Pääkaupunkiseutu  on  vahva  ja  siksi  sen 
kilpaiijankin  täytyy olla vahva. 

Tiepiirin toimintojen oleellinen väheneminen heikentää Mikkelin palvelu- 
asemaa verrattuna Kilpaileviin keskuksiin, Kuopioon, Lahteen, Joensuuhun, 
Lappeenrantaan  ja  Kouvolaan  ja  on  uhka Etelä-Savon maakunnan nykyisten 

• 	 jojen säilymiseli 
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PKS  

HÄMEENLINNA KOUVOLA 	KUOPIO  I 	 MIKKELI 

HEINOLA  

I  
KESKUKSEN 

 VETO VOIMAISUUS  

Kuva.  Palvelukeskuksen sijainnin vaikutus reuna-alueen palveluiden 
hakemisen suuntautumiseen.  

3.2.6 	Yhteenveto 

Hallinnollisten työpaikkojen väheneminen ei näyttäisi olevan Kymen läänile 
niin kohtalokasta kuin Mikkelin läänile,  jolta  puuttuu vahva teollisuus  ja 

 yksityiset palvelut. Mikkelin läänin ongelma  on  vahvan keskuksen puuttumi-
nen, joka pitäisi maakunnan yhtenäisenä. Mikkelin vetovoimaisuuden heik-
kenemisen seurauksena maakunnan reuna-alueet saattavat suuntautua maa-
kunnasta poispäin. Tämä saattaisi vaarantaa  koko  maakunnan olemassaolon. 

Kymen elinkeinorakenteen perusta  on  selvästi puunjalostusteollisuus, joka 
tukee myös Kouvolaa kaupallisena  ja liikenteellisenä keskuksena.  Hallinto- 
työpaikkojen väheneminen Kouvolasta ei aiheuta sellaista taantuman uhkaa 
kuin niiden väheneminen Mikkelistä.  Jos  Kouvolan vetovoimaisuus vähenisi 
huomattavasti, lähinnä  vain  läänin Uudenmaan puoleinen  raja  olisi uhattuna, 
kun Mikkelin läänissä rajat olisivat uhattuna lännessä  ja  pohjoisessa. 

Tiepiirin hallinnon sijoittaminen  on  poliittinen päätös.  Sen  pohjaksi tarvitaan 
tietoa  ja  näkemystä. Päätöksenteossa olisi hyvä pohtia ainakin liikenteellisten 
volyymien, kaupallisten palveluiden, maakuntaidentiteetiri, kansallisten  ja 

 kansainvälisten yhteyksien, Venäjän  ja  Suomen yhteistyön merkitystä 
tieviranomaisten näkökulmasta sekä  koko  Kaakkois-Suomen keskusten 
tulevaa työnjakoa  ja sen  merkitystä alueen kehittymisessä. 

Painopisteaiheiden määrittelemisen  jälkeen voisi aiheista tehdä tarvittaessa 
tarkempia selvityksiä. 
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