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TEHTÄVÄ Asemakaavan laatiminen Visulahden 28. kaupunginosan alueelle.  

 
 

SUUNNITTELUKOHDE Asemakaavoitettava alue sijaitsee Visulahden 28. kaupunginosassa 
noin 3,5-6 kilometriä Mikkelin keskustasta koilliseen. Metsävaltaisen ja 
asuttamattoman suunnittelukohteen pinta-ala on noin 135 hehtaaria. 
Suunnittelualue rajautuu Valtatien 5 uuteen linjaukseen ja Oravinmäen 
teollisuusalueeseen. Kantatie 72 kulkee alueen poikki pohjois-
eteläsuuntaisesti. Pohjoisrajana toimivat Tuomaalan tilan pellot ja laajat 
metsäalueet. Kohteen rajaukseen saattaa tulla muutoksia 
kaavoitusprosessin aikana. 
 

KIINTEISTÖTIEDOT/ 
OSOITE 

28. kaupunginosassa Visulahti. Asemakaavan laatiminen koskee 
seuraavia tiloja; 491-409-6-71; 491-410-1-99; 491–418-3-18; 491-418-
3-34; 491-418-3-35; 491-418-3-36; 491-418-3-51; ja 491-895-0-72. 
 

HAKIJA Asemakaavan laatiminen on tullut vireille Mikkelin kaupungin 
aloitteesta. 
 

SUUNNITTELUN 
TAVOITE 

Suunnittelun tavoitteena on laatia osayleiskaavan suuntaviivojen 
mukainen yritysten-, kaupan- ja teollisuustoimintojen sekä 
logistiikkakeskuksen alue valtatien 5 uuden linjauksen pohjoispuolelle. 
Visulahden kaupunginosan suunnittelualue sopii hyvin väljyyttä ja 
saavutettavuutta vaativille yritystoiminnoille. Asemakaavan laatimisen 
tavoitteena on lisätä kaupungin teollisuus- ja yritystonttialueiden 
tarjontaa sekä mahdollistaa logistiikkatoimintojen sijoittuminen alueelle. 
Liikenteellisesti alue on liitettävissä valtatiehen 5 ja kantatiehen 72 sekä 
eteläpuolelle rakennettavaan Itä-portin alueeseen. Holminojan varren 
maa- ja metsätalousalueen ja virkistysalueen osat on merkitty liito-
oravan elinympäristöksi. Alueen suunnittelussa ja alueella 
suoritettavissa toimenpiteissä on huolehdittava, että liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei hävitetä tai heikennetä. 
 
Pohjois-Savon ELY -keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatie 5 
parantamiseksi Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Vehmaan välille. 
Tiesuunnitelman perustana on Liikenneviraston 16.6.2010 hyväksymä 
yleissuunnitelma. Suunnittelun seurauksena valtatie 5 linjaus muuttuu. 
Linjaus on otettu huomioon osayleiskaavassa ja sen seurauksena 
nykyinen kantatie 72 (Pieksanmäentie) vanha linjaus muuttuu kaava-
alueella tarvittaessa kaduksi ja kt72 uusi linjaus on tiealuetta joka yhtyy 
valtatie 5 uuteen linjaukseen eritasoliittymällä. 
 

LÄHTÖTIEDOT/ 
NYKYTILANNE 

Kaava-alue on valtaosin rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta.  
Metsät ovat laajalti taimikoita tai nuoria kasvatusmetsiä, mutta 
suunnittelualueen eteläosissa kasvaa varttuneita kuusikkoja. 
Monipuolisen ja maastoltaan vaihtelevan alueen länsiosassa on 
pohjois- eteläsuuntainen harjanne.  Suosaarentien pohjoispuolella on 
jätteiden keräyspiste ja romuvarastoalueita. Suosaarentien 
eteläpuolella on asfalttiasema-alue ja maa-ainesten varastoalue.  
Suunnittelualueen eteläpuolelle on kaavoitettu itä-portin liiketoimintojen 
alue, joka tulevaisuudessa mahdollisesti rakennetaan. Tuomaalan tilan 
peltoaukea alueen pohjoisosassa on komea aluekokonaisuus, joka on 
merkitty osayleiskaavassa maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi 
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Asemakaava: 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
 
 
Osayleiskaava (lainvoimainen 13.11.2008): 
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Visulahden osayleiskaava, 
jonka maankäyttö on suunniteltu perustuen valtatien siirtoon uuteen 
maastokäytävään.  Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu (K) liike- ja 
toimistorakennusten korttelialue, (T) teollisuus ja varastorakennusten 
korttelialue, (KTY) toimitilarakennusten korttelialue, (KM) 
liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksikön sekä (AP) asuinpientalojen korttelialue.  Alueelle on 
osoitettu (V) virkistys- sekä (M) maa- ja metsätalousalueita. 
Suunnittelualueen pohjoisosassa on myös (MA) maisemallisesti 
arvokas peltoalue. Liito-oravan elinympäristö jää osayleiskaavan 
länsilaitaan. Alueelle on osoitettu merkintä (MY) maa- ja 
metsätalousalue, jolla erityisiä luontoarvoja. Osayleiskaava-alueella ei 
ole valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, 
luonnonsuojelualueita, luonnonmuistomerkkejä tai seutukaavan 
luonnonsuojelualuevarauksia 
 
 

Ote osayleiskaavasta. 
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Maakuntakaava: 
Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu 4.10.2010 
Suunnittelualue on kaavassa osoitettu (A) taajamatoimintojen alueeksi. 
Valtatien 5 uusi linjaus on osoitettu maakuntakaavassa 
tummanpunaisella viivalla. Kantatie 72 on osoitettu maakuntakaavassa 
mustalla viivalla. Maakuntakaavassa ei ole vähittäiskaupan suuryksiköt 
mahdollistavaa merkintää, mutta maakuntakaava ei ole voimassa yleis- 
ja asemakaavoitetuilla alueilla. 
 
 

 
Ote maakuntakaavasta. 
 
 

MAANOMISTUS Suunnittelualue on valtaosin kaupungin omistuksessa. Muita 
maanomistajia alueella on 5 kpl.  
 

Ote maanomistuskartasta harmaat alueet ovat kaupungin omistuksessa. Vihreällä on 
osoitettu kaupungin vuokra-alueet. 
 
1 
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ARVIOINTITIEDOT Asemakaavan vaikutusalueena on suunnittelualue ja sen lähiympäristö. 

Vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana asiantuntijoiden 
lausuntoja ja osallismielipiteitä vasten. Vaikutusten arvioinnissa 
tukeudutaan oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin. 
Asemakaavan toteuttamiseksi tehdään maankäyttösopimuksia. 
Suunnittelussa huomioidaan ja ratkaistaan mm. seuraavat asiat: 
- liikenteelliset asiat  
- alueen liittyminen ympäröivään taajamarakenteeseen 
- ympäristön häiriötekijät 
- hulevesiasiat  
- maisemalliset vaikutukset 
 
Olemassa olevat selvitykset/suunnitelmat 
Alueen osayleiskaavan suunnittelun aikana on tehty seuraavat 
selvitykset: 
- Visulahden osayleiskaava-alueen luontoselvitys (Enviro Oy 2007)  
- VT5 Tuppurala-Nuutilanmäki yleissuunnitelma vaikutukset liito-oravien 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin (Enviro Oy 2008) 
- Valtatien 5 parantamien Visulahden kohdalla (SITO Oy & Tiehallinto 
2008) 
- Vesihuollon yleissuunnitelmat, sadevesi, jätevesi  
- Meluvyöhykekartat (SITO 2008) 
- Muinaismuistojen inventointikartta 
Vesijohdot noudattelevat jätevesiviemäröinnin putkilinjoja. 
- Liikenneverkkosuunnitelma 
 
 
 

OSALLISET Osallisia ovat: 
- alueen sekä viereisten  ja vastapäisten alueiden omistajat ja 
vuokralaiset  
- lähialueen asukkaat, yritykset ja yhdistykset 
- kaupungin viranomaiset (rakennusvalvonta,  ympäristöpalvelut, 
mittaus ja kiinteistöt, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, tekninen 
lautakunta, kaupunginhallitus) 
- Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon Energia, Suur-Savon Sähkö Oyj 
- Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus 
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Liikennevirasto 
- Etelä-Savon maakuntaliitto 
- Museovirasto 
- Savonlinnan maakuntamuseo 
- kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia 
 
Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa. 
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OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 

 
Asemakaavoituksen aloittamisesta 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. 
 
 

KÄSITTELYAIKATAULU Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon Ely pitävät työkokouksia 
kaavahankkeesta tarvittaessa. Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan 
tulosta kuulutetaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä muissa 
kunnissa asuville maanomistajille tavallisella kirjeellä. Tavoitteena on 
saada asemakaavaehdotus nähtäville ja valtuuston hyväksyttäväksi 
vuoden 2014 aikana. 
 
 

VALMISTELUSTA 
VASTAA 

kaavoitusinsinööri Kalle Räinä puh. 044 794 2525 
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 16.1.2014 
 
 
 
Ilkka Tarkkanen                                                       Kalle Räinä 
kaavoituspäällikkö                                                   kaavoitusinsinööri 
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