
0950 
MIKKELIN KAUPUNKI 
tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu 
PL 33, 50101 Mikkeli 
Kalle Räinä 
puh. 040 794 2525  
e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 

 
 
 
NUIJAMIEHEN ASUINALUE OSA 2 
ASEMAKAAVAMUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
23.3.2017 
 



0950 Nuijamiehen asuinalue osa 2 asemakaavamuutos   Mikkelin kaupunki 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma     23.3.2017 
 
 

  2 (10) 
 

 TEHTÄVÄ Asemakaavan muuttaminen. 

 
SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualue muodostuu Nuijamiehen kaupungin osan itäisistä 

asuinkortteleista.  
Aluetta rajaa etelässä rautatiealue (ns. Savonrata) ja 
Linnamäenpuisto. Länsiraja kulkee pitkin Linnamäenkatua, 
Jääkärinkatua ja Kasarmikatua. Pohjoinen raja on 
Nuijamiestenkadulla. Koillisessa alue rajautuu Hänninkenttään. 
Idässä alue ulottuu Päiviönkatuun. 
 

KIINTEISTÖTIEDOT/ 
OSOITE 

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 5. 
kaupunginosan, Nuijamiehen, kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katu- ja 
viheralueita.   
 

HAKIJA Asemakaavan muutos on tullut vireille Mikkelin kaupungin 
aloitteesta. 
 

SUUNNITTELUN 
TAVOITE 
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaavan saneeraaminen 
alueen hyvän miljöön ehdoilla ratkaisemalla peruskorjaamisen ja 
täydennysrakentamisen periaatteet kaupunkikuvallisten arvojen 
pohjalta. Alueen rakennusoikeuksien määrät tarkistetaan. 
Kaupungin omistaman vanhan paloaseman kiinteistö ja sen 
ympäristön käyttötarkoitus muutetaan asumiseen.  
 
Asemakaavan muutos voi edellyttää maankäyttösopimuksien (MRL 
9b §) tekemistä. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa mittaus ja 
kiinteistöt yksikkö. 
 

LÄHTÖTIEDOT/ 
NYKYTILANNE 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (VAT) ovat osa 

Maankäyttö- ja rakennuslainmukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa 
valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen 
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten 
toiminnassa. VAT – tavoitteiden kokonaisuuksista tässä 
kaavatyössä erityisesti huomioitavia ovat toimivaa aluerakennetta, 
eheyttävää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua sekä 
kulttuuriperintöä koskevat tavoitteet. Huomioitava on myös 
rajoittuminen kulttuuriympäristöinä erityisiin aluekokonaisuuksiin 
(Mikkelin tarkka-ampujakasarmit ja Mikkelin vankila). 
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Etelä-Savon maakuntakaavassa (vahvistettu 4.10.2010) alue on 

taajamatoimintojen aluetta (A). (Ks. kuva 1). Alue rajoittuu 
länsisivultaan Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen 
kannalta valtakunnallisesti merkittävään alueeseen (maV); 
Vanhaan kasarmialueeseen. Lisäksi alue on pohjavesialuetta.  
 
Oikeusvaikutuksettomassa Mikkelin Yleiskaavassa (kaupungin 

valtuusto 2.7.1990) suunnittelualue on pientalovaltaista 
asuinaluetta (AP) ja pieneltä osalta Annikinkadun alussa palvelujen 
ja hallinnon aluetta (P). Kaava-alue rajoittuu Monimuotoisen 
talotyypistön alueeseen, jolla ympäristö säilytetään (A-1 /s) sekä 
Virkistysalueeseen, jolla ympäristö säilytetään (V/s). Etelässä 
kaava-alue rajautuu Rautatieliikenteen alueeseen (LR). 
 

 

Kuva 1: Ote maakuntakaavasta. 
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Kuva 2: Ote yleiskaavasta 1990. 

 
Suunnittelualueen merkinnät hyväksytyissä asemakaavoissa ovat 

monipuolisesti asuinrakentamista (A, AO, AP, AR, AL).  VPK:n talo 
korttelissa 1 (Annikinkatu 4) on osoitettu merkinnällä Y, yleisten 
rakennusten rakennusalue ja sen käyttöön on osoitettu 
pysäköintialue (LP) korttelissa 31. Lisäksi kaava-alueella on kaksi 
pientä puistoaluetta (VP).  
Vanhin ajantasa-asemakaavan osa (Jääkärinkatua) on Mikkelin 
ensimmäisestä asemakaavasta vuodelta 1917. Uusin taas on 
vuodelta 2008. 
 



0950 Nuijamiehen asuinalue osa 2 asemakaavamuutos   Mikkelin kaupunki 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma     23.3.2017 
 
 

  5 (10) 
 

 

Kuva 3:Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 
Kuva 4:Ote ajantasa-asemakaavan muodostuminen eri asemakaavoista. 
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Voimassa olevat asemakaavat: 
014 Savilahti Nuijamies Linnanhauta (1932) 
085 Nuijamies Annikinkatu (22.9.1949) 
0248 Nuijamies korttelit 7 ja 8 (4.7.1960) 
0273 Nuijamies kortteli 8 ja tontti 328 (7.7.1961) 
0399 Nuijamies kortteli 3 (3.1.1970) 
0437 Nuijamies kortteli 4 (8.4.1974) 
0469 Nuijamies kortteli 5 (9.8.1976) 
0482 Nuijamies kortteli 25 (17.6.1977) 
0521 Nuijamies kortteli 24 (9.6.1980) 
0545 Nuijamies kortteli 1,3 ja 31 (8.12.1981) 
0608 Nuijamies kortteli 8 (23.2.1987) 
0610 Nuijamies kortteli 1 sekä osa korttelia 31 (4.6.1987) 
0861 Nuijamies Annikinkatu ja Lemmikinkatu (20.3.2008) 
0869 Nuijamiehen asuinalue (2.2.2012) 
0881B Hänninkenttä (30.10.2012) 
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Nykytilanne 
Nuijamies on arkkitehti Otto-Iivari Meurmanin laatiman 
asemakaavan mukaan pääosin 1940-ja -50- luvuilla rakennettu 
asuntoalue. Se on esimerkki vakiintuneesta asuntoalueesta ja 
1930-luvun kaavoituksesta. Nuijamiehen kaupunkirakenteelle ja 
kaupunkikuvalle ovat ominaista pienimittakaavaisuus ja 
yhtenäisyys. Oman leimansa alueelle antaa viereinen vanha 
kasarmialue.  
 

MAANOMISTUS Alueen tontit ovat yksityisten omistuksessa lukuun ottamatta yhtä 
tonttia, joka on vuokrattu kaupungilta ja yhtä kaupungin omistamaa 
kiinteistöä (VPK:n talo). 

 

Kuva5: Maanomistus kaava-alueella. Sinisellä kaupungin maat ja vihreällä 
kaupungilta vuokratut alueet. 
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ARVIOINTITIEDOT Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja 
kaavamuutoksen mahdollistama tilanne. Valmistelun yhteydessä 
arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia mm. asumiseen, 
kaupunkikuvaan, luonnonarvoihin, kulttuuri- ja 
rakennushistoriallisiin arvoihin sekä pysäköinti- ja 
liikennejärjestelyihin. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa 
ja tarvittaessa erillisliitteinä olevissa muissa selvityksissä. 
Hankkeen arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin yhteydessä 
asiantuntijoiden ja osallisten kanssa. 
 
Mikäli työn aikana tulee esille selvitystarpeita, laaditaan tarvittavat 
selvitykset.  
 

OSALLISET Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset 
ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 
Osallisia ovat 

- hakijat 
- alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, 

Vuokralaiset ja asukkaat (naapurit) 
- kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, 

asukas- ym. yhdistykset. Nuijamies-Kirjala seura ja Mikkeli-
seura 

- kaupungin viranomaiset 
- Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY,  
- Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY, 
- Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo 
- Mikkelin kaupungin museot 
- Liikennevirasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon 

Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, teleoperaattorit  
- kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. 
 
Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä 
olevan osallisuudenmääritelmän. Listaa osallisista täydennetään 
tarvittaessa. 
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OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 

Asemakaavoituksen alkaminen ilmoitetaan osallisille kirjeellä. 

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 aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu on pidetty 27.11.2014 ennen tämän 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadintaa.   
 
Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan 

kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa 
asuville maanomistajille tavallisella kirjeellä. 
 
Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa 

kaavoituskatsauksessa. 
 

KÄSITTELYAIKATAULU Tavoiteaikataulu: ehdotus teknisessä lautakunnassa, 
kaupunginhallituksessa ja nähtävillä loppuvuodesta 2017, 
kaupungin valtuustossa hyväksyttävänä vuonna 2018. 
 

VALMISTELUSTA 
VASTAA 

Kaavoitusinsinööri Kalle Räinä 
puh. 040 794 2525 
sähköposti etunimi.sukunimi@mikkeli.fi   
 
Kirjallinen palaute Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnitteluun. 
os PL 33, 50101 MIKKELI tai sähköpostitse toimistosihteeri Kirsi 
Avelin, kirsi.avelin@mikkeli.fi puh. 015 194 2529 
 

PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUS 

Mikkeli 23.3.2017 
 
 
 
 
Ilkka Tarkkanen                                              Kalle Räinä 
kaavoituspäälikkö                                           kaavoitusinsinööri 
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