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TEHTÄVÄ Asemakaavan muuttaminen. 
 

SUUNNITTELUKOHDE Asemakaavan muutoksen kohde sijaitsee 2. kaupunginosan 
(Maunuksela) kortteleissa 6, 14, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueilla sekä 
8. kaupunginosan (Rokkala) puistoalueella. 
Suunnittelualue rajautuu Tenholankatuun pohjoisessa, Savonrataan 
idässä, Mannerheimintiehen lännessä ja Keskussairaalan 
pysäköintialueeseen etelässä. 
Kohteen rajaukseen voi tulla muutoksia kaavoitusprosessin aikana. 
 

KIINTEISTÖTIEDOT/ 
OSOITE 

Tontti (Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30) 491-2-6-99 
Tontti (Pielisensuun Teollisuushallit Oy)                      491-2-14-1 
Tontti (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
 kuntayhtymä)                                                               491-2-15-2 
Rautatiealue (Liikennevirasto)                                      491-413-1-3 
 
Vesialueet: 
2. ja 8. kaupunginosan vesialueita 
SAKSALA 491-408-2-3  
 
Muilta osin Mikkelin kaupunki. 
 

HAKIJA Asemakaavan muutos on tullut vireille Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Mikkelin kaupungin 
terveydenhuollon aloitteesta.  
 

SUUNNITTELUN 
TAVOITE 

Mikkelin keskussairaalaa koskeva asemakaavamuutos tuli vireille 
17.6.2013, kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 rajata kaavan pohjoisosan 
kaavamuutoksen ulkopuolelle. Kaavamuutos sai lain voiman 2.12.2015. 
Tämän kaavamuutoksen tarkoituksena on saattaa päätökseen Mikkelin 
keskussairaalan pohjoisosan asemakaavoitus. 
 
Suunnitelmien pohjalla on Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n 
laatiman, 29.1.2013 päivätyn yleissuunnitelman (Master Plan) mukaiset 
toimintakokonaisuus. Näitä ovat Kuuma sairaala, Toimistosairaala 
ja Hotellisairaala, jotka sijoittuvat Mannerheimintien länsipuolelle. 
Itäpuolelle jää suurin osa pysäköinnistä sekä päivätoiminnan yksikkö. 
Liikenneverkon jäsentely perustuu Sito Oy:n ja kaupungin laatimaan, 
16.6.2010 päivättyyn, Mikkelin Satamalahden liikenneverkon 
toimivuustarkastelu -raporttiin, jonka ajanmukaisuus on tarkastettu 
teknisen toimen sairaalatyöryhmässä v. 2012 lopulla. 
Nykyinen, läpi kaupungin historian vaiheittain kasvanut 
sairaalarakennusten kokonaisuus on tulossa seuraavaan 
kehitysvaiheeseen siten, että perusterveydenhoidon ja 
erikoissairaanhoidon toiminnot kootaan yhteen tavalla jossa ne 
täydentävät toisiaan. Vastaavasti kaupungista vapautuu sairaan- ja 
terveydenhoidon vanhentuneita toimitiloja muihin tarkoituksiin.  
 
Toimintojen tehostaminen edellyttää sairaalakorttelin tiivistämistä 
lisärakentamisella ja peruskorjauksilla. Alkuperäisen tilaohjelman 
laajuus edellytti sairaala- ja terveydenhoitorakennusten nauhan 
jatkumiseen koillispuolen lähikortteleihin sekä puistoalueelle. 
Kaavaprosessin aikana tilaohjelman mahdolliset päivitykset otetaan 
huomioon kuten tarve sijoittaa helikopterikenttä sairaalan yhteyteen. 
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Sijoituspaikaksi on valikoitunut kaavan eteläosan pysäköintialue johon 
on suunniteltu pysäköintitaloa. Sen rakennussuunnittelu on jo pitkällä ja 
suunnittelu mahdollistaa kentän sijoittamisen katon betonikannen 
päälle. 
Sairaalakokonaisuuden toteutus on jo alkanut olemassa olevien tilojen 
peruskorjaamisella ja pysäköintitalon rakentaminen alkanee vuonna 
2016. Toteutus etenee vaiheittain lähivuosina. Toimialan (sote) 
muutokset ovat viime vuosina olleet niin voimakkaita ja 
ennakoimattomia, että asemakaavasta on pyrittävä saamaan 
mahdollisimman väljä ja salliva siten, että kunkin investointipäätöksen 
edellä voidaan vielä tarkistaa nyt nähtävissä olevan toiminnallisen ja 
tilallisen kokonaisuuden kulloinkin seuraavaksi rakennettavan osion 
ajanmukaisuus. 
 
Osapuolten kesken solmitaan tarvittaessa maankäyttösopimukset. 
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LÄHTÖTIEDOT/ 
NYKYTILANNE 

Suunnittelualueella on voimassa 5 asemakaavaa vuosilta 1973 aina 
vuoteen 2015 saakka:  
 
Kaava nro 432, hyväksymispäivämäärä 15.10.1973 
Kaava nro 471, hyväksymispäivämäärä 25.8.1976 
Kaava nro 576, hyväksymispäivämäärä 14.9.1984 
Kaava nro 765, hyväksymispäivämäärä 14.2.2000 
Kaava nro 914, hyväksymispäivämäärä 2.12.2015 
 

Ote kaavaindeksistä.  
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Ote ajantasakaavasta. 
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Kaavojen pääkäyttötarkoitusmerkinnät ovat seuraavat: 
 
Kaava nro 432 (hyväksymispäivämäärä 15.10.1973) 

 Puistoalue (P) 
 Rautatiealue (LR) 

 

 
Kaava nro 471 (hyväksymispäivämäärä 25.8.1976) 

 Liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue (ALT1). 
Korttelialueelle saa rakentaa ilmaa saastuttamatonta ja enintään 
55 dB:n keskimääräisen melutason lähimmällä asuintontilla 
aiheuttavaa pienteollisuutta.  
Ulkovarastot on katettava tai järjestettävä muuten sillä tavoin, 
että näkymät ympäröiviltä alueilta ovat siistit.. 
Korttelialueelle saa rakentaa enintään kolme asuinhuoneistoa. 

 

 
 



0955 Pursiala                               Mikkelin kaupunki 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma                  11.5.2016 
 
 

  7 (17) 

Kaava nro 576 (hyväksymispäivämäärä 14.9.1984) 
 Huoltoasemarakennusten korttelialue (LH). 

 

 
 
Kaava nro 765 (hyväksymispäivämäärä 14.2.2000) 

 Liikerakennusten korttelialue (KL) 
 Rautatiealue (LR) 
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Kaava nro 914 (hyväksymispäivämäärä 2.12.2015) 
 

 Autopaikkojen korttelialue. Kortteliin saa rakentaa 
pysäköintitalon (LPA (1,6,98)).  
Suluissa olevat merkinnät osoittavat korttelialueet, joiden 
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. 
Korttelin 6 kohdalla merkintä koskee vain YS-
maankäyttömerkinnällä osoitettua korttelin osaa. 
Pysaköintitalopari on suunniteltava kaupunki kuvallisesti 
korkeatasoiseksi elementiksi. 
 

 (ys 1000) 
Merkintä osoittaa, että autopaikkojen korttelialueelle osoitetusta 
kerrosalasta enintään 1000 k-m2 saa käyttää sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevien tukitoimintojen tiloiksi.  
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Kaavan 914 vahvistamatta jääneessä osassa (punainen ruksi) on 
seuraavia merkintöjä: 
 
Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten  
korttelialue (YS). 
Ennen v. 1931 rakennettuihin rakennuksiin saa osoittaa myös toimisto-, 
liika- ja harrastustilaa, potilashotellin tai lyhytaikaiseen käyttöön 
tarkoitettuja asuntoja. Maantasokerroksessa on osoitettava esteetön, 
selkeä ja viihtyisä, sairaalakompleksia rakenteellisesti jäsentelevä 
sisäisen asiakasliikenteen reitistö auloineen. Korttelin 2-1 ohjeellisella 
rakennusalalla sallitaan sellainen uudisrakentaminen, jossa 
historiallisen puiston rakentamisen ja käytön traditiot yhä säilyvät ja 
kehittyvät rakennetussa viher- ja rakennuskokonaisuudessa. 
 
(kl 50%) 
Merkintä. osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalla sallitusta 
kerrosalasta saa käyttää sairaalatoimintoja tukeviksi toimisto- ja 
liiketiloiksi tai lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetuiksi asunnoiksi, joille 
riittää pysäköintipaikkojen mitoitukseksi 1 ap/160 k-m2. 
 
Puisto (VP). 
Alueelle on laadittava yleissuunnitelma, jossa ratkaistaan puistoalueen 
jäsentely ja rakentamisen taso, kuten kevyen liikenteen joenvarsireitin 
sijainti ja laatu, kulkuyhteydet ja tarvittavat sillat sekä hule- ja 
pintavesien käsittelyyn, istutuksiin, maisemointiin ja oleskeluun liittyvät 
vaatimukset. 
 
Vesialue (W). 
Vesialueen ja sen rantojen käsittely tulee ratkaista ympäröivän 
puistoalueen yleissuunnitelmassa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
vesiaiheen ajoittaiseen näkymiseen maisemassa, veden äärelle ja sen 
yli pääsyyn, rantapenkkojen eroosion estämiseen ja vesivirtaamien 
viivyttämiseen siten, että Saimaaseen johtava vesi on mahdollisimman 
puhdasta. 
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Yleiskaava 1990 
Mikkelin yleiskaavassa 7.8.1990 alueella on seuraavia merkintöjä: 

 Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK). 
 Palvelun ja huollon alue (P). 
 Virkistysalue (V). 
 Rautatieliikenteen alue (LR). 

 
Merkintöjä löytyy lisäksi kevyen liikenteen reitistä. 
 

 
Ote vuoden 1990 oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta. 
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Yleiskaavahahmotelma 2040 (18.3.2016) 
Uuden yleiskaavan tavoitevuosi on 2040, alueella on seuraavia 
merkintöjä: 
 

 C-2 Ydinkeskusta / Keskustatoimintojen alue 
Keskustatoimintojen alue, jolle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksikköjä. Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota sen toimivuuteen, kuten jalankulku-, pysäköinti-, 
huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen 
tarkoituksenmukaisuuteen ja häiriöttömyyteen. Alueen 
suunnittelussa on huomioitava alueen kulttuurihistorialliset arvot 
sekä kaupunkikuvallinen laatu. Täydennysrakentamisen tulee 
olla ympäröivään kaupunkirakenteeseen sopeutuvaa 
materiaalin, korkeuden sekä julkisivujäsentelyn osalta. Alueen 
tarkemmat määräykset koskien rakentamistapaa, -laatua ja 
määrää osoitetaan asemakaavassa. 
Asemakaavoituksessa tulee noudattaa karttojen X-XX 
merkintöjä ja määräyksiä. 
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Maakuntakaava 
Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu 4.10.2010 
Suunnittelualue on kaavassa osoitettu (A) taajamatoimintojen alueeksi. 
 

Ote maakuntakaavasta. 
 
Suunnittelualue on kaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A), 
jota halkoo ja pohjoispäässä rajaa seudullisesti tärkeä liikenneväylä. 
Idän puoleisena rajana on rautatie. Kaava-alueen läheisyydessä on 
kohdemerkinnällä A 8.1 (Mikkelin keskustaajaman kulttuuriympäristö) 
osoitettu keskussairaalan vanhat rakennukset maakunnallisesti 
merkittäväksi ja sotahistoria-teemaan liittyviksi ja SR 8.637 merkinnällä 
on osoitettu Kivisakasti ja maV 8.556 merkinnällä Emolan 
esikaupunkialue. 
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Kaavamuutosalue on maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen 
kohdemerkinnän (C) vaikutuspiirissä. 
 
Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet: 
1. toimiva aluerakenne (tavoitteena on sen tasapainoinen kehittäminen 
olemassa olevia rakenteita ja vahvuuksia hyödyntämällä) 
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu (mm. palvelujen 
sijoittaminen siten, että ne ovat hyvin eri väestöryhmien 
saavutettavissa, keskusta-alueiden kehittäminen monipuolisena 
palvelujen alueena, rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus) 
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
(rakennusperintö) 
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto (mm. ensisijaisesti 
olemassa olevien pääliikenneyhteyksien ja -verkostojen kehittäminen, 
liikennetarpeen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen). 
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MAANOMISTUS Kaupunki on alueen suurin maanomistaja (harmaa väri), muita ovat: 
 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (vihreä) 
 Pielisensuun Teollisuushallit Oy (punainen)  
 Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30 (sininen) 

 

Maanomistuskartta. 
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ARVIOINTITIEDOT Kaavahankkeen toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia on arvioitu 
eteläosan kaavoituksen (kaava 914) yhteydessä. Vaikutuksia 
päivitetään tarvittaessa.  
 
Korttelin 2-6 itäosaan (ns. Pirtin ja Pultin tontit) on suunniteltu 
hotellisairaalan toista osaa (aikuispsykiatria ja ensihoitokeskus), 
laajuudeltaan n. 8 000 k-m², mikä vastaa tehokkuutta e=1,6.  
 
Länsipuolen naapurustossa on vakiintunutta kerrostaloasutusta. 
Kortteliin 14 on osoitettu pysäköintitalo. Kortteliin 15 on 
yleissuunnitelman mukaan tulossa pysäköintikäyttöön.  
Rokkalanjoen ja radan välisen Jokipuiston ottamista rakennusmaaksi 
on kaupunginhallitus linjannut jo v. 2009 hyväksyessään 
”Satamalahden visio” - nimisen maankäyttöluonnoksen. Näiltä osin 
kaavaehdotus tulee poikkeamaan v. -90 yleiskaavasta, kuten myös 
siinä, että sairaalan käyttöön tarvitaan aiemmin asumiselle ja palveluille 
merkittyjä korttelialueita. 
Yleissuunnitelman mukaan nykyiselle puistoalueelle tulee sijoitettavaksi 
n. 3 000 k-m²:n suuruinen päivätoiminnan yksikkö. Kaupunkisuunnittelu 
tutkii alueelle myös vastaavan suuruisen reservialueen varaamista, 
kuitenkin niin, että jokiranta ja Tenholankadun välitön eteläpuoli 
säilytetään puistona. 
Rakennettavuusselvitykset ja pilaantuneiden maiden selvitykset ovat 
suurimmaksi osaksi jo tehtyinä. Satamalahden arkkitehtuurikilpailu on 
ratkaistu, ja sen myötä on saatu käsitys kehittämisen linjauksista radan 
itäpuolen naapurustossa. 
Vireillä olevassa kantakaupungin yleiskaavassa mahdollistetaan 
suunnitteilla oleva sairaalakokonaisuus. 
 

OSALLISET Osallisia ovat: 
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
- kaavamuutosalueen toimijat ja kiinteistönomistajat 
- lähialueen asukkaat, yritykset ja yhdistykset (mm. Saksala-seura) 
- kaupungin viranomaiset (Tilakeskus, sosiaali- ja terveystoimi, museot, 
rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, mittaus ja kiinteistöt, 
yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, pelastuslaitos, tekninen lautakunta, 
kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto) 
- Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon Energia, tele-operaattorit 
- Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY 
- Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY  
- Etelä-Savon maakuntaliitto 
- Museovirasto 
- kotiseutuyhdistys Mikkeli-seura ry 
- kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia 
 
Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa. 
 

OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 

Asemakaavoituksen alkamisesta ilmoitetaan osallisille kirjeitse. 
Isännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä 
asukkaille ja osakkaille.  
 
Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös 
kaupunkisuunnittelu osastolla (Maaherrankatu 9-11) ja internetissä 
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www.mikkeli.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä 
työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. 
 
Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin 
neuvotteluin.  
 
Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kaupungin 
virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa asuville 
maanomistajille tavallisella kirjeellä. 
 
Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa 
kaavoituskatsauksessa. 
 

KÄSITTELYAIKATAULU Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kaupungin 
virallisissa ilmoituslehdissä sekä muissa kunnissa asuville 
maanomistajille tavallisella kirjeellä. Tavoitteena on saada 
muutosehdotus nähtäville loppuvuodesta 2016 ja valtuuston 
hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2017.  
 
 

VALMISTELUSTA 
VASTAA 

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen puh. 050 311 7130 
sähköposti: ilkka.tarkkanen(at)mikkeli.fi 
 
Kirjallinen palaute Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnitteluun. 
os PL 278, 50101 MIKKELI tai sähköpostitse toimistosihteeri Kirsi 
Avelin, kirsi.avelin@mikkeli.fi p 040 129 4792 
 
 

PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUS 

Mikkeli 11.5.2016 
 
 
 
 
 
 
Ilkka Tarkkanen 
Kaavoituspäällikkö 




