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Kaupunginjohtajan puhe Suomen Omakotiliiton liittokokouksen iltajuhlassa 19.11.2016  
 
 
 
Hyvät kuulijat, naiset ja miehet 
 
 

Mikkelin kaupunginjohtajana minulla on ilo tuoda tervehdys liittoko-
kouksenne iltajuhlaan. Olette onnistuneet liittokokouspaikkakunnan va-
linnassa erinomaisesti. Ylpeänä omasta kotikaupungistani voin syystä to-
deta, että Mikkeli tarjoaa erinomaiset puitteet monimuotoiseen asumi-
seen. 
 
Asumisen merkitys ja asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen osana alu-
een mainekuvaa kasvaa. Mikkelissä asuminen on parhaimmillaan luon-
nollinen osa ihmisten arjen helppoutta ja hyvinvointia. Kaupungin strate-
giassa puhutaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista. Ihminen voi hy-
vin ympäristössä, jossa viihtyy, ja Mikkelillä on valmius tarjota hyvää, vi-
rikkeellistä ja turvallista asuinympäristöä. Mikkelissä voi asua maaseudul-
la, kaupungin laidalla tai aivan palveluiden keskellä. Entisaikojen kauko-
katseiset päättäjät ovat keskustan tiiviin ruutuasemakaavan luomisella 
mahdollistaneet toisaalta palvelujen läheisyyden, toisaalta nopean luon-
toyhteyden. Väljemmät omakotialueet tiiviin keskustan ympärillä ovat 
helposti savutettavissa. Viime vuosikymmenten kuntaliitokset ovat mer-
kinneet, että Mikkelillä on tarjota myös maaseutumainen asumisen vaih-
toehto elävissä sivutaajamissa tai niiden ympäristössä. 
 
Mikkelissä asumisen teemat kiertyvät kolmen R:n ympärille – Rannat, 
Roolit ja Räätälöinti. Rannat on tunnistettu sekä vakituisen että vapaa-
ajan asumisen houkuttelevimpana paikkana kuten Suomen johtavalle 
mökkipaikkakunnalle kuuluukin. Rooleissa on huomioitu globaalit digi-
taalisuuden ja ekologisuuden teemat. Räätälöinnissä on huomioitu erilai-
set asukkaat ja heidän tarpeensa. 
 
Mikkelissä uudella Kirkonvarkauden asuinalueella järjestetään ensi kesä-
nä asuntomessut. Suomen suurin vuosittainen kesätapahtuma on Mikke-
lille ennen kaikkea mahdollisuus näyttää, kuinka hyvin meillä voi asua. 
Paikkakunta, joka ei synnytä mielikuvia, ei ole olemassakaan. Asunto-
messut antavat meille mahdollisuuden liittää Mikkelin mielikuviin ja 
maineeseen hyvän asumisympäristön elementit ja tehdä luonnonlähei-
sestä asumisesta vetovoimatekijämme.   
 
Asuntomessujen rakentamisen teemoja ensi vuonna ovat Kaikki kunnos-
sa, Uusiutuminen, Saimaa, järvi ja vesi sekä kustannustehokkuus. Teemat 
puhuttelevat siis arjen sujuvuutta, ekologisuutta sekä etenkin järvisuo-
malaisille niin rakasta ja tärkeää vesistöä ja luontoa. On omaa tilaa, on 
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luontoa, mutta silti kaupungin keskustaan vain kolme kilometriä. Kirkon-
varkaudessa toteutuu suomalainen unelma: omakotitalo järven rannalla 
lähes kaupungin keskustassa. Uskon, että Mikkelin asuntomessut laven-
taa asumisen käsitettä. Asumisesta elämiseen. Korkeatasoisella asunto-
jen, ympäristön ja palvelujen suunnittelulla mahdollistetaan monimuo-
toinen asuminen eri elämäntilanteissa. Tavoitteena on myös, että ratkai-
suillamme synnytämme uutta yhteisöllisyyttä, paikan henkeä ja siten 
varmistamme strategioidemme mukaisen hyvinvoivan Mikkelin. 
 
Mikkelin asuntomessualueella on ollut asutusta jo tuhansia vuosia ennen 
ajanlaskumme alkua. Alueen historiallisuus liittyy myös ympäristön kar-
tanoihin ja ratsutiloihin. Historia ja asumisen kerrokset ovat osa Mikkelin 
identiteettiä ja keskeinen vahvuus, jonka varaan voimme rakentaa tule-
vaisuuden Mikkeliä. 

   
Olkaa tervetulleita Mikkeliin! Menestystä liittonne työlle! Toivottavasti 
tapaamme ensi kesänä Mikkelin asuntomessuilla! 
 
Kiitos! 


