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TEHTÄVÄ Osayleiskaavan muutos ja asemakaavan laatiminen 

 
 

SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelukohde sijaitsee 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelissa 1 
Graanin entisellä teollisuusalueella. Alue rajautuu Saimaaseen, 
katualueeseen, kerrostalokiinteistöön ja puistoalueeseen. 
Suunnittelukohteen pinta-ala on noin 3,3 hehtaaria. Mikkelin 
keskustaan matkaa on noin 2 kilometriä.  
 
 

KIINTEISTÖTIEDOT/ 
OSOITE 

10. kaupunginosan (Tuppurala) kortteli 1. 
Graanintie 9 
 

HAKIJA Kaavamuutos on tullut vireille Graani Oy:n hakemuksesta. 
 
 

SUUNNITTELUN 
TAVOITE 

Tavoitteena on laatia asemakaava alueelle jolla mahdollistetaan asuin- 
ja palvelurakentaminen alueelle. Palvelutalohankkeesta on tehty 
erillinen suunnittelutarveratkaisu joka mahdollistaa rakentamisen ennen 
kaavan voimaantuloa.   
 
Suunnittelualueelle muodostetaan vanhusten ja erikoisryhmien 
asuntoja ja tarvittavia palvelutiloja varten tarkoitetun asuinkerrostalon 
korttelialueen lisäksi mm. asuinkerrostaloalueita ja asumista palvelevia 
yhteiskäyttöisiä alueita sekä asuin-, liike ja toimistorakennusten alue. 
Alueelle varataan myös alueet autopaikkoja varten. 
 
 

LÄHTÖTIEDOT/ 
NYKYTILANNE 

Asemakaava: 
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava (Mikkelissä 5.12.1947 
päivätty), jossa suunnittelualue on merkitty teollisuustoimintojen 
korttelialueeksi (TK-1).  

 
Ote ajantasakaavasta. 
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Alueelle myönnettiin ehdollinen suunnittelutarveratkaisu palvelutalolle 
vuonna 2011. 
 
Yleiskaava: 
Alueella on voimassa Graanin osayleiskaava, jonka ympäristöministeriö 
on vahvistanut 8.7.1993. Graanin osayleiskaavassa alue on osoitettu 
toimistorakennusten ja työpaikkatoimintojen alueeksi (KTT, KTT-1, 
KTT-2) sekä asuntoalueeksi (A-1). Lisäksi alueelle osoitettu 
autopaikkojen alue (LPA), yleinen pysäköintialue (LP) ja venesatama 
(LV) sekä asunto- ja työpaikka-alueita varten oma venepaikkojen alue 
(LVA). 
 
 

Ote Graanin osayleiskaavasta 1993. 
 
 
Maakuntakaava: 
Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu 4.10.2010. Suunnittelualue 
on kaavassa osoitettu (A) taajamatoimintojen alueeksi. 
 
Merkintä sisältää asumisen, kaupan, matkailun, palvelujen, hallinnon, 
teollisuus- ja muiden työpaikka- ym. taajamatoimintojen alueita. Samoin 
siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä 
pienempiä liikennealueita. Lisäksi merkintä sisältää erikseen luetellut 
arvokkaat luonnon- ja kulttuuriympäristökohteet. Merkintä ei estä maa- 
ja metsätalouskäytössä olevien alueiden säilyttämistä nykyisessä 
käytössään. Alueen maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia. 
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Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta 2010. 
 
 

MAANOMISTUS Suunnittelualue on Graani Oy:n omistuksessa.  
 
 

ARVIOINTITIEDOT Kaavamuutoksen vaikutusalueena on lähiympäristö. Vaikutuksia 
arvioidaan kaavaprosessin aikana asiantuntijoiden lausuntoja ja 
osallismielipiteitä vasten.  
 
Ympäristövaikutuksia tullaan arvioimaan BREEAM-kestävyysluokitus-
menetelmän mukaisesti. Hankkeessa tullaan huomioimaan mm. 
ihmisten ja ympäristön hyvinvointi.  
 
Suunnittelualueelle on laadittu maaperäselvitys pilaantuneista maista 
(laatijana Ramboll Finland). Alueelta on laadittu luontoselvitys 2011 
(konsulttina Markku Nironen, Enviro Oy) sekä meluselvitys 2011 
(konsulttina Matti Romppanen, Sito Oy). Kaavamuutoksen 
edellytyksenä on maankäyttösopimus kaupungin ja maanomistajan 
kesken. 
 
 

OSALLISET Osallisia ovat: 
 asemakaavan muutoksen hakija 
 alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja 

vuokralaiset  
 lähialueen asukkaat, yritykset ja yhdistykset 
 kaupungin viranomaiset (rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, 

mittaus ja kiinteistöt, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö) 
 Etelä-Savon pelastuslaitos, Metsäsairila Oy (jätehuolto) 
 Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon Energia, Suur-Savon Sähkö 

Oyj 
 MPY, Digia 
 Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY 
 Etelä-Savon maakuntaliitto 
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Listaa osallisista voidaan täydentää tarvittaessa. 
OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 

Asemakaavoituksen alkaminen ilmoitetaan osallisille kirjeillä. 
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 
www.mikkeli.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä 
työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. 
 
Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin 
neuvotteluin. MRL 66 § mukainen viranomaisneuvottelu ei ole tarpeen, 
elleivät muut viranomaiset sitä esitä. 
 
Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kaupungin 
virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa asuville 
maanomistajille tavallisella kirjeellä. 
 
Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa 
kaavoituskatsauksessa. 
 
Kaavoitettavan alueen laatutaso varmistetaan BREEAM 
sertifiointijärjestelmän mukaisella menettelyllä hankkeen koko keston 
aikana kaavoituksesta toteutukseen ja edelleen käyttöön ja huoltoon. 
 
Asemakaavan muutosprosessin aikana (v. 2013) tullaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma asettamaan nähtäville maaliskuussa v.2013, 
kaavaluonnos nähtäville keväällä v.2013, kaavaehdotus nähtäville 
loppuvuodesta v.2013. Jokaisen em. nähtävilläolon jälkeen järjestetään 
asukastilaisuus. Nähtävilläolon aikana ja asukastilaisuuksissa esiin 
nousseet mielipiteet ja kannanotot käsitellään ja huomioidaan sekä 
tehdään kaavanlaatijan ja kaupungin yhdessä laatimat vastineet. 
 
Kaikkiin ikäryhmiin kuuluvia kaupunkilaisia ja lähiympäristön asukkaita 
kehotetaan ottamaan kantaa tulevan kaavamuutosalueen 
suunnittelemiseksi mahdollisimman hyvin kaikkia monipuolisesti 
palvelevaksi ja miellyttäväksi asuinalueeksi. 
 
Käsiteltäviksi asioiksi osallistuvassa suunnittelussa ja 
vuorovaikutuksessa tullaan ottamaan esiin seuraavat 
osakokonaisuudet: 

 suunnitelman vaikutus ympäröiviin alueisiin rakennusvaiheessa 
ja käyttöönoton jälkeen 

 suunnittelun laatutaso 
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 rakennusten, palveluiden ja infran hallinnointi, kunnossapito ja 
käyttö 

 mielipiteet palvelutarpeista ja niiden tärkeysjärjestyksestä (mm. 
kunnalliset ja kaupalliset palvelut, virkistysalueet, puistot, 
viljelymahdollisuudet, leikkikentät, terveys- ja sosiaalipalvelut ja 
asuntojen hallintamuodot) 

 luonnon riskitekijät (mm. tulva jne.) 

 kestävän kehityksen mukainen selvitys uusiokäytettävissä 
olevasta infrasta 

 paikalliset ekologiatekijät 

 alueen nykyinen käyttö 

 alueen kokonaismuotoon liittyvät asiat (paikan luonne ja 
identiteetti, turvallisuus, julkisten alueiden suunnittelu, 
liikkuminen ja 'luettavuus', massoittelu, massamuotojen 
monimuotoisuus ja yhteensopivuus, mukautuminen ajan myötä, 
maisemasuunnittelu, tiheys, mittakaava ja ulkonäkö) 

 liikenneasiat (katujen käyttö ja luonne, pysäköintitarpeet, 
oletettu auto-omistus ja vierailijamäärät, muiden kulkumuotojen 
osuus, hyväksyttävä kävelyetäisyys asuntojen ja 
pysäköintitilojen välillä, korvaavat kestävät liikkumisratkaisut, 
maankäytön tehokkuus ja joukkoliikennetarjonta, pihakatujen 
tarve ja soveltuvuus) 

 käytettävät rakennusmateriaalit ja -värit, tyyli, 
rakennuskorkeudet ja muodot, rakennusten ja detaljoinnin 
yhtenäisyys alueen sisällä ja viereisten alueiden kanssa, 
mahdollisuus asuntojen yksilölliseen muokkaukseen) 

 esteettömyys 
 
 

KÄSITTELYAIKATAULU Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon Ely pitävät työkokouksia 
kaavahankkeesta tarvittaessa. Tavoitteena on saada muutosehdotus 
nähtäville loppuvuodesta 2013 ja valtuuston hyväksyttäväksi 
alkuvuodesta 2014. 
 
Alustava aikataulu: 
Alkuvuosi 2013: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen, 
yleisölle tiedottaminen 
Alkuvuosi 2013: OAS nähtävillä, infotilaisuus yleisölle 
Kevät 2013: Kaavaluonnos nähtävillä 
Syksy 2013: Kaavaehdotuksen laatiminen 
Loppuvuosi 2013: Kaavaehdotus nähtävillä 
Loppuvuosi 2013: Vastineiden antaminen, mahdolliset tarkistukset 
asiakirjoihin 
Alkuvuosi 2014: Kaavan hyväksymiskäsittely 
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VALMISTELUSTA 
VASTAA 

Konsultti 
Arkkitehtityö Oy 
Kulmakatu 5, 15140 Lahti 
Arkkitehti Kari Lindström 
puh. 03 544 3236 
sähköposti kari.lindstrom@arkkitehtityo.com 
 
 
Mikkelin kaupunki 
Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen  
puh. 050 311 7130 
sähköposti etunimi.sukunimi@mikkeli.fi  
 
 
Kirjallinen palaute Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnitteluun. 
os PL 278, 50101 MIKKELI tai sähköpostitse toimistosihteeri Kirsi 
Avelin, kirsi.avelin@mikkeli.fi p 0151942529 
 
 

PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUS 

Mikkeli 18.3.2013 
 
 
 
Kari Lindström                 
 
 
 
 
Ilkka Tarkkanen 

  
 


