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TEHTÄVÄ  Yleiskaavan laadinta. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. 

SUUNNITTELUKOHDE  Mikkelin kantakaupungin  yleiskaava  laaditaan kaupungin asemakaavoitetulle 
keskusta‐alueelle ja sen laajentumisalueille. Suunnittelualue rajautuu vanhaan 
kantakaupunkiin  ja  lisäksi  mukana  on  alueita  Salosaaresta,  Annilasta  sekä 
Tikkalasta ja Häyrilästä. 

KIINTEISTÖTIEDOT/ 

OSOITE 

Kansikuvan mukainen alue käsittäen Mikkelin keskustaajaman  ja ympäröivät 

alueet.  Rajaus  on  suuntaa  antava  ja  se  tarkentuu  suunnittelun  kuluessa  ja 

varsinainen  kaava‐alue  saattaa  poiketa  jonkin  verran  alustavasta 

suunnittelualueesta.  

HAKIJA  Kaavanlaadinnan aloittamisesta päätettiin  kaupunginhallituksen  kokouksessa 
18.6.2012. Kaava sisältyy kaupungin kaavoitusohjelmaan. 

SUUNNITTELUN 

TAVOITE 

Tehtävänä on  laatia koko keskusta‐alueen  ja  sen  laajenemisalueiden kattava 
oikeusvaikutteinen  osayleiskaava.  Kantakaupungin  osayleiskaavan 
tarkoituksena  on  turvata  keskustan  kehittäminen  yhteisesti  määritettyjen 
suuntaviivojen  mukaisesti  ja  luoda  edellytykset  yksityiskohtaisemmalle 
asemakaavoitukselle.  

Selvitykset  tehdään  kattaen  koko  yleiskaava‐alue.  Yleiskaavatyön  kanssa 
samanaikaisesti  laaditaan  osayleiskaavoja  sekä  asemakaavoja  kiireellisten 
hankkeiden osalta.  

Yleiskaavan  suunnittelussa  huomioidaan  valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet  siten,  että  edistetään  niiden  toteutumista.  Etelä‐
Savon maakuntakaava toimii ohjeena laadittaessa yleiskaavaa. 

Kaavan tavoitevuodeksi on asetettu vuosi 2040.  

LÄHTÖTIEDOT/ 

NYKYTILANNE 

 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaava‐aluetta  koskevat  valtioneuvoston  1.1.2002  voimaan  tulleen 
periaatepäätöksen  mukaiset  valtakunnalliset  alueidenkäyttötavoitteet. 
Tarkistetut  tavoitteet  ovat  tulleet  voimaan  1.3.2009.  Valtioneuvoston 
päätöksessä  tavoitteet  on  jaettu  yleis‐  ja  erityistavoitteisiin  niiden 
alueidenkäyttöä  ja  alueidenkäytön  suunnittelua  ohjaavien  vaikutusten 
perusteella.  Maankäyttö‐  ja  rakennuslain  mukaan  tavoitteet  on  otettava 
huomioon  ja niiden  toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, 
kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.  

Yleiskaavaa koskevat seuraavat kohdat: 

Toimiva aluerakenne 

Alueidenkäytöllä  tuetaan  aluerakenteen  tasapainoista  kehittämistä  sekä 
elinkeinoelämän  kilpailukyvyn  ja  kansainvälisen  aseman  vahvistamista 
hyödyntämällä  mahdollisimman  hyvin  olemassa  olevia  rakenteita  sekä 
edistämällä  elinympäristön  laadun  parantamista  ja  luonnon  voimavarojen 
kestävää  hyödyntämistä.  Aluerakenteen  ja  alueidenkäytön  kehittäminen 
perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. 
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Alueidenkäytöllä  edistetään  elinkeinoelämän  toimintaedellytyksiä 
osoittamalla  elinkeinotoiminnalle  riittävästi  sijoittumismahdollisuuksia 
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. 

Maakuntakaavan  ja  yleiskaavan  lähtökohtana  on  oltava  perusteltu 
väestönkehitysarvio.  Maakunnan  suunnittelussa  ja  yleiskaavoituksessa  on 
tarkasteltava  pitkällä  aikavälillä  sekä  taajama  että  maaseutualueiden 
väestömäärän  kehityksen  erilaisia  vaihtoehtoja. Maakuntakaavoituksessa  ja 
yleiskaavoituksessa  tulee  edistää  yhdyskuntarakenteen  eheyttämistä  ja 
esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. 

 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

Alueidenkäytöllä  edistetään  yhdyskuntien  ja  elinympäristöjen  ekologista, 
taloudellista,  sosiaalista  ja  kulttuurista  kestävyyttä.  Olemassa  olevia 
yhdyskuntarakenteita  hyödynnetään  sekä  eheytetään  kaupunkiseutuja  ja 
taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. 

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut  ja  työpaikat ovat hyvin 
eri väestöryhmien saavutettavissa  ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden 
läheisyydessä  siten,  että  henkilöautoliikenteen  tarve  on  mahdollisimman 
vähäinen.  Liikenneturvallisuutta  sekä  joukkoliikenteen,  kävelyn  ja  pyöräilyn 
edellytyksiä parannetaan. 

 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Runsaasti  henkilöliikennettä  aiheuttavat  elinkeinoelämän  toiminnot 
suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien  äärelle.  Alueidenkäytössä  on  varattava  riittävät 
alueet  jalankulun  ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen 
jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta,  tärinästä  ja  ilman epäpuhtauksista 
aiheutuvaa  haittaa  ja  pyrittävä  vähentämään  jo  olemassa  olevia  haittoja. 
Uusia  asuinalueita  tai  muita  melulle  herkkiä  toimintoja  ei  tule  sijoittaa 
melualueille varmistamatta  riittävää meluntorjuntaa. Alueidenkäytössä  tulee 
edistää  energian  säästämistä  sekä  uusiutuvien  energialähteiden  ja 
kaukolämmön käyttöedellytyksiä. 

Alueidenkäytössä  on  turvattava  olemassa  olevien  valtakunnallisesti 
merkittävien  ratojen,  maanteiden  ja  vesiväylien  jatkuvuus  ja 
kehittämismahdollisuudet  sekä  valtakunnallisesti  merkittävien  satamien  ja 
lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 

 

Kulttuuri‐ ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueidenkäytön  suunnittelussa  olemassa  olevat  tai  odotettavissa  olevat 
ympäristöhaitat  ja  poikkeukselliset  luonnonolot  tunnistetaan  ja  niiden 
vaikutuksia  ehkäistään.  Alueidenkäytössä  luodaan  edellytykset 
ilmastonmuutokseen  sopeutumiselle.  Alueidenkäytön  suunnittelussa  on 
maaseudun  asutusta  sekä  matkailu  ja  muita  vapaa‐ajan  toimintoja 
suunnattava  tukemaan  maaseudun  taajamia  ja  kyläverkostoa  sekä 
infrastruktuuria. 
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Alueidenkäytön  suunnittelussa  on  edistettävä  olemassa  olevan 
rakennuskannan  hyödyntämistä  sekä  luotava  edellytykset  hyvälle 
taajamakuvalle.  Taajamia  kehitettäessä  on  huolehdittava  siitä,  että 
viheralueista  muodostuu  yhtenäisiä  kokonaisuuksia.  Yleis‐  ja 
asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin 
ja taajamatulviin. 

Alueidenkäytöllä  edistetään  luonnon  virkistyskäyttöä  sekä  luonto‐  ja 
kulttuurimatkailua  parantamalla  moninaiskäytön  edellytyksiä. 
Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema‐ alueiden ekologisesti kestävää 
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden 
lähialueiden  matkailun  kehittämisessä  suojelutavoitteita  vaarantamatta. 
Alueidenkäytössä  edistetään  kyseiseen  tarkoitukseen  osoitettujen  hiljaisten 
alueiden  säilymistä.  Alueidenkäytössä  edistetään  vesien  hyvän  tilan 
saavuttamista ja ylläpitämistä. 

Alueidenkäytön  suunnittelussa  matkailualueita  tulee  eheyttää  ja  osoittaa 
matkailun  kehittämiselle  riittävät  alueet.  Alueidenkäytön  suunnittelussa 
rantaan  tukeutuva  loma‐asutus  on  suunniteltava  siten,  että  turvataan 
luontoarvoiltaan arvokkaiden  ranta‐alueiden  säilyminen  sekä  loma‐asumisen 
viihtyisyys.  Ilman  erityisiä  perusteita  ei  hyviä  ja  yhtenäisiä  peltoalueita  tule 
ottaa  taajamatoimintojen  käyttöön  eikä  hyviä  ja  laajoja metsätalousalueita 
pirstoa muulla maankäytöllä. 

 

Luonto‐ ja kulttuuriympäristöinä erityiset alueet 

Alueidenkäytöllä  edistetään  kansallisen  kulttuuriympäristön  ja 
rakennusperinnön  sekä  niiden  alueellisesti  vaihtelevan  luonteen  säilymistä. 
Alueidenkäytössä  on  varmistettava,  että  valtakunnallisesti  merkittävät 
kulttuuriympäristöjen  ja  luonnonperinnön  arvot  säilyvät.  Viranomaisten 
laatimat  valtakunnalliset  inventoinnit  otetaan  huomioon  alueidenkäytön 
suunnittelun lähtökohtina.  

Vuoksen  vesistön  alue  tulee  huomioida  luonto‐  ja  kulttuuriarvojen  kannalta 
erityisen merkittävän kokonaisuutena. 

Valtakunnallisiin  alueidenkäyttötavoitteisiin  kuuluu  Museoviraston  laatima 
inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 
2009).  Valtakunnallisten  alueidenkäyttötavoitteiden  (VAT)  piiriin  kuuluvat 
valtakunnallisesti  arvokkaat  alueet  rajauksineen  löytyvät  Internetistä 
Museoviraston  laatimasta  RKY  ‐inventointi  sivustosta  www.rky.fi.  Mikkelin 
kantakaupungin  alueella  on  seitsemän  valtakunnallisesti  arvokasta 
kulttuuriympäristöä:  Mikkelin  maaseurakunnan  kirkko  ja  hautausmaat, 
Mikkelin  tarkka‐ampujakasarmit,  Emolan  esikaupunkialue,  Mikkelin 
hallitustori  ympäristöineen,  Mikkelin  rautatieasema,  Mikkelin  vankila, 
Kenkäveronniemen  pappila  ja  kulttuurimaisema,  Sairilan  koulukoti  sekä 
Porrassalmen kulttuurimaisema. 
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Maakuntakaavat

Ohjaavassa  asemassa  yleiskaavaan  nähden  on  ympäristöministeriön 
4.10.2010 vahvistama Etelä‐Savon maakuntakaava, josta ote ohessa.  

 

Maakuntakaavaa  koskien  on  todettu  päivittämistarpeita.  2. 
vaihemaakuntakaavalla  on  tarkoitus  päivittää  Etelä‐Savon maakuntakaavaa. 
Osayleiskaavatyön  yhteydessä  huomioidaan  maakuntakaavan 
kehittämistarpeet.  

Maakuntakaavassa on Mikkelin  kantakaupungin  alueelle osoitettu  seuraavat 
merkinnät: 

Maakuntakeskuksen kehittämisvyöhyke (kk1) 

Merkinnällä  osoitetaan  Mikkelin  kaupunkiseudun  yhdyskuntarakenteen 
kehittämisvyöhyke. Vyöhykkeellä on  suunnittelutarvetta  seudullisen  asiointi‐ 
ja  työssäkäyntialueen  kokonaisvaltaiseen  kestävään  kehittämiseen  sekä 
yhdyskuntarakenteen yhteensovittamiseen.  
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Taajamatoimintojen alue (A) 

Aluevarausmerkinnällä on osoitettu maakuntakeskuksen  taajamatoimintojen 
alue.  Merkintä  kattaa  lähes  koko  suunnittelualueen.  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.  

Taajamarakenteen laajenemissuunnat (nuoli) on osoitettu koilliseen VT 5 
suuntaan, etelään Ristiinan suuntaan sekä länteen Otavan suuntaan. 

Keskustatoimintojen alue (C) 

Merkinnällä  osoitetaan  maakunta‐  ja  seutukeskusten  keskustatoimintojen 
alueiden  yleispiirteinen  sijainti.  Alueelle  voidaan  sijoittaa  vähintään 
seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä.  

Vähittäiskaupan suuryksikkö (km) 

Merkinnällä  osoitetaan  vähintään  seudullisesti  merkittäviä  vähittäiskaupan 
suuryksikköjen  käytössä  olevia,  kuntakaavoituksella  suunniteltuja  sekä 
sijoittamiseen  soveltuvia  keskustatoimintojen  ulkopuolisia  alueita. Merkintä 
osoittaa palvelukeskittymän yleispiirteisen sijainnin. Mikkelin kantakaupungin 
alueella merkinnällä on osoitettu Karilan alue. 

Teollisuus‐ ja varastoalue / Palvelujen alue (t/p) 

Kohdemerkinnällä  osoitetaan  maakuntakeskuksen,  seutukeskusten  ja 
paikalliskeskusten  ulkopuolella  oleva  seudullisesti  merkittäviä  Tikkalan 
teollisuus‐  ja palvelualue. Alueen kehittäminen, maankäyttö  ja rakentaminen 
edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 

Virkistysalue (V) 

Merkinnällä  osoitetaan  maakunnallisesti  ja  seudullisesti  merkittäviä 
virkistysalueita.  Alueilla  on  voimassa  MRL  33  §:n  mukainen 
rakentamisrajoitus. Merkinnällä on osoitettu Kalevankankaan alue (V 61) sekä 
Kallajärven alue (V 64). 

Virkistysmatkailualue (V‐rm) 

Merkinnällä  osoitetaan  keskusverkon  ulkopuolisia  alueita  tehokkaalle 
virkistyskäytölle,  ulkoilulle,  urheilulle  ja  matkailua  palveleville  toiminnoille. 
Alueella  on  tarvetta  yksityiskohtaisemmalle  suunnittelulle  virkistyskäytön  ja 
matkailutoimintojen  yhteen  sovittamiseksi.  Merkinnällä  on  osoitettu 
Tornimäen alue (V‐rm 63) 

Lisäksi on osoitettu viheryhteystarpeet (vihreä katkoviiva  ja nuoli) seuraavien 
alueiden  väleille:  Kalevankangas  – Mäntyniemi,  Kalevankangas  –  Pitkäjärvi, 
Kenkävero – Porrassalmi sekä Tornimäki – Visulahti. 

Liikenne 

Liikenteen  osalta  on  osoitettu  olemassa  olevat  yhteydet  ja  reitit  sekä 
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matkakeskuksen  merkinnällä  seudullisesti  merkittävä  joukkoliikenteen 
vaihtoterminaali,  johon  liittyy  MRL  33  §:n  mukainen  rakentamisrajoitus. 
Muuttuvina tai kehitettävinä kohteina osoitetaan seuraavat: 

5‐tien kehittämisvyöhyke  

Merkinnällä on osoitettu yleiseurooppalaiseen TEN ‐tieverkkoon ja keskeiseen 
valtakunnalliseen tieverkkoon kuuluvan valtatien 5 kehittämisvyöhyke. 

Uusi eritasoliittymä. Merkinnällä on osoitettu seuraavat risteysalueet: 
Otavankatu – Jyväskyläntie ja Juvantie – Kuopiontie – Pieksämäentie. 

Vesiliikenteen yhteystarpeena on osoitettu Visulahden veneväylä. 

Venesatama (lsv) 

Merkinnällä  on  osoitettu  satama‐alue  laiva‐  ja  veneliikenteelle. Merkintään 
liittyy  MRL  33  §:n  mukainen  rakentamisrajoitus.  Maakuntakaava  osoittaa 
suunnittelualueelle yhden venesataman, Mikkelin sataman alueelle. 

Uiton toimipaikka (ls1) 

Merkinnällä  on  osoitettu  uiton  toiminta‐  sekä  raakapuun  lastauspaikka. 
Merkintään  liittyy MRL 33 §:n mukainen  rakentamisrajoitus. Maakuntakaava 
osoittaa suunnittelualueelle yhden uiton toimipaikan Pursialaan. 

Lentoliikenteen alue (LL) 

Merkinnällä  on  osoitettu  lentotoimintaa  palveleva  alue.  Alueelle  voidaan 
sijoittaa  myös  lentoliikenteeseen  tukeutuvia  teollisuuden  ja  logistiikan 
toimintoja.  Alueella  on  voimassa MRL  33  §:n mukainen  rakentamisrajoitus. 
Merkinnällä on osoitettu Mikkelin lentokenttä. 

Pohjavesi alue (pv) 

Merkinnällä  on  osoitettu  yhdyskuntien  vedenhankinnan  kannalta  tärkeät  (I 
luokan)  ja  vedenhankintaan  soveltuvat  (II  luokan)  pohjavesialueet. 
Suunnittelualueella sijaitsee seuraavat pohjavesialueet: Porrassalmi (luokka I), 
Pursiala (luokka I) ja Hanhikangas (luokka I). 

Puolustusvoimien alue (EP) 

Merkinnällä  on  osoitettu  puolustusvoimien  käytössä  olevia  varuskunta‐, 
varikko‐,  harjoitus‐  ja  vastaavia  alueita,  joita  kehitetään  puolustusvoimien 
erityisalueena. Alueella  liikkuminen on  yleensä  turvallisuus‐  ja muista  syistä 
rajoitettua. Merkinnällä on osoitettu Karkialammen alue. 

Ampuma‐ ja harjoitusalue (EAH) 

Merkinnällä  on  osoitettu  puolustusvoimien  käytössä  olevia  ampuma‐  ja 
harjoitusalueita,  joita  kehitetään  puolustusvoimien  erityisalueena.  Alueella 
liikkuminen  on  turvallisuus‐  ja  muista  syistä  rajoitettua.  Merkinnällä  on 
osoitettu Karkialammen alue. 

Jätteenkäsittelyalue (EJ) 

Merkinnällä  on  osoitettu  seudullinen  jätteenkäsittelyalue.  Alueella  on 



0057 MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA 2040      Mikkelin kaupunki           

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma         19.11.2014 

  Sivu 8 / 21 

voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Merkinnällä on osoitettu 
Metsä‐Sairilan jätteenkäsittelylaitos. 

 

Yhdyskuntateknisen huollon alue (et) 

Merkinnällä  on  osoitettu  merkittävä  jätevedenkäsittelyä  palveleva 
jätevedenpuhdistamoalueen vaihtoehtoinen uusi alue. Vaihtoehtona esitetty 
alue sijoittuu Metsä‐Sairilan jätteenkäsittelylaitoksen läheisyyteen. 

Melualue (me) 

Merkinnällä on osoitettu alueita,  joilla melutaso ylittää ajoittain tason 55 dB 
(Aeq).  Ampuma‐alueiden  osalta  (ea) merkinnällä  osoitetaan  alueita,  joiden 
melutaso ylittää ajoittain tason 65 dB (Almax). Merkintä  liittyy Karkialammen 
ampuma‐ ja harjoitusalueeseen. 

Suojavyöhyke (sv) 

Merkinnällä  osoitetaan  puolustusvoimien  toimintaan  varattujen  alueiden 
käyttöön  liittyviä  suojavyöhykkeitä.  Suojavyöhykkeiden  maankäytössä 
joudutaan  huomioimaan  puolustusvoimain  toiminnan  aiheuttamat 
rajoitukset. Merkintä liittyy Karkialammen alueeseen. 

Luonnonsuojelualue (SL) / Natura 2000‐verkostoon kuuluva alue (nat) 

Merkinnällä  on  osoitettu  luonnonsuojelulain  nojalla  suojeltuja  tai 
suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus.  Suunnittelualueella  sijaitsevat  seuraavat 
luonnonsuojelualueet, sulkuihin on merkitty alueen arvot ja erityispiirteet: 

 Hanhilampi  (Valtakunnallisesti  arvokas,  Natura  2000 
suojeluverkostoon kuuluva kohde, luonnonsuojelualue) 

 Hierainniemen  lehto  (Valtakunnallisesti  arvokas, 
lehtojensuojeluohjelma) 

 Urpolanjoki (Maakunnallisesti arvokas, luonnonsuojelualue) 

 Pursialan lehto (Maakunnallisesti arvokas, luonnonsuojelualue) 

 Luurankomäen suo (Maakunnallisesti arvokas) 

 Porrassalmi  (Maakunnallisesti  arvokas,  luonnonsuojelualue, 
valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö) 

 Myllyjoensuo (Maakunnallisesti arvokas, luonnonsuojelualue) 

 Pahalamminvuori  (Valtakunnallisesti  arvokas,  Natura  2000 
suojeluverkostoon kuuluva kohde, luonnonsuojelualue) 

 Ritasuo‐Onttoinvuorensuo  (Valtakunnallisesti  arvokas,  Natura 
2000 suojeluverkostoon kuuluva kohde, luonnonsuojelualue) 

 Harmaistensuo (Maakunnallisesti arvokas, luonnonsuojelualue) 

 Konijärvi (Maakunnallisesti arvokas, luonnonsuojelualue) 

Arvokas geologinen muodostuma (ge) 

Merkinnällä  on  osoitettu  valtakunnallisesti  ja  maakunnallisesti  arvokkaita 
harjualueita.  Maakuntakaavassa  on  suunnittelualueelle  osoitettu  Pikku‐
Punkaharjun ja Porrassalmentien varren harjualueet. 
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Maa‐ ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, 
perinnemaisema (MYp) 

Merkinnällä  on  osoitettu  valtakunnallisesti  ja  maakunnallisesti  arvokkaita 
perinnemaisemia.  Maakuntakaavassa  on  osoitettu  alueelle  yksi 
maakunnallisesti arvokas kohde, Naistinginjärvi. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisemat 

Suunnittelualueella  sijaitsee  lukuisia  kulttuuriympäristön  ja  ‐maiseman 
kannalta  tärkeitä  kohteita.    Mikkelin  taajama‐alueella  sijaitsee  useita 
maakunnallisesti  arvokkaita  rakennuskohteita,  jotka  on  mainittu  myös 
maakuntakaavassa.  Maakuntakaava  on  osoittanut  maakunnallisesti 
arvokkaina  kohteina  Mikkelin  taajama‐alueen  seuraavat  rakennukset  tai 
rakennuskokonaisuudet: 

 Rantakylän kartano 

 Puistokatu 1‐3 

 Keskussairaalan vanhat rakennukset 

 Urheilupuiston kioski 

 Maaherrankatu 40 

 Rauhaniemi, Mikkeli 

 Harjun kappeli, vanha osa 

 Ammattikoulun vanha osa 

 Satamakioski ja tullikamari 

 Etelätien puuhuvila 

 ent. HOP:n talo, Porrassalmenkatu 27 

 Kasarmikatu 10 

 Kasarminkatu 12 

 Metsolankadun ruotsalaistalot 

 Nuijamies‐Kirjala 

 Seuralan alue 

 Veturitalli, Mikkeli 

 Kirjalan kartano 

 Metsäkouluntie 18–20 

 Urpolan kartano 

 Urpolan vanha pientaloalue 

 Vuolingon tila 

 Kansalaisopisto (Savilahdenk.13) 

 Teatteritalon vanha osa 

 Keskuskoulu ja Päämajamuseo 

 Naisvuoren näkötorni ja puisto 

 Työväentalo, Mikkeli  

 Yhteiskoulun vanha osa 

 Seurakuntatalo, vanha osa 

 Vuorikatu 13 

 Vuolingon asema 

Rakennussuojelukohde (SR) 

Merkinnällä on osoitettu rakennussuojelulain, maankäyttö‐ ja rakennuslain tai 
muun erityislainsäädännön (kirkkolaki, asetus valtion omistamien rakennusten 
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suojelusta) nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja pienialaisia alueita 
ja  kohteita. Maakuntakaava  osoittaa  suunnittelualueelle  seuraavat  kohteet, 
sulkuihin on merkitty alueen arvot ja erityispiirteet: 

 Kivisakasti  (Valtakunnallisesti  arvokas  kulttuuriympäristö  kohde 
37, Kirkkolain nojalla suojeltu) 

 Maaseurakunnan  kirkko  ja  kellotapuli  (Valtakunnallisesti  arvokas 
kulttuuriympäristö kohde 38, Kirkkolain nojalla suojeltu) 

 Lääninhallituksen  rakennukset  (Valtakunnallisesti  arvokas 
kulttuuriympäristö kohde 36, Valtionasetuksella suojeltu) 

 Mikkelin  tuomiokirkko  (Valtakunnallisesti  arvokas 
kulttuuriympäristö kohde 36, Kirkkolain nojalla suojeltu) 

 Mikkelin rautatieasema (Aluemainen kohde) 

 Sairilan  koulukoti  (Valtakunnallisesti  arvokas  kulttuuriympäristö 
kohde 48, Valtionasetuksella suojeltu) 

Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti 
merkittävä alue (maV) 

Alueen  erityisominaisuuksia  ilmaiseva  merkintä,  jolla  on  osoitettu 
valtakunnallisesti  arvokkaita  maisema‐alueita  ja  rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä. Maakuntakaava  osoittaa  suunnittelualueelle  seuraavat 
aluekokonaisuudet,  sulkuihin  on  merkitty  alueen  arvot  ja  erityispiirteet  ja 
alueeseen  sisältyvät  erityiset  arvokohteet  on  esitetty  kohdekuvauksen 
jälkeen: 

 Mikkelin  pitäjän  kirkonmäki  (RKY  kohde  38).  Alueella  ovat 
seuraavat  kohteet: Maaseurakunnan  kirkko  ja  kellotapuli,  Suur‐
Savon  museo,  Kiiskinmäki,  Vanhat  hautausmaat  sekä  entinen 
Mikkelin maalaiskunnan kunnantalo. 

 Vanha kasarmialue (RKY kohde 39, Valtionasetuksella suojeltu). 

 Emolan esikaupunkialue  (RKY kohde 41). Alueella ovat seuraavat 
kohteet: Hauskan mylly ja Rouhialan kartano. 

 Kenkäveronniemen  pappila  ja  kulttuurimaisema  (RKY  kohde  42, 
Rakennussuojelulain nojalla suojeltu). 

 Mikkelin hallitustori ympäristöineen (RKY kohde 36). Alueella ovat 
seuraavat  kohteet:  Lääninhallituksen  rakennukset,  Mikkelin 
kaupungintalo,  Mikkelin  linja‐autoaseman  porttirakennukset, 
Jamankulma,  Osuuskauppa  ja  Mikkelin  klubi,  Mikkelin 
tuomiokirkko,  Mikkelin  kirkkopuisto  ja  soittolava,  Mikkelin 
rautatieasema,  Mikkelin  linja‐autoaseman  rahtitavaratoimisto 
sekä Askon liiketalo, Porrassalmenkatu 18. 

 Porrassalmen  kulttuurimaisema  (RKY  kohde  43).  Alueella  ovat 
seuraavat kohteet: Ritvala, Moision sairaalan vanhat rakennukset, 
Silvasti,  Simola,  Annila,  entinen  Tuukkalan  kasarmi,  Mikkeli‐
Lappeentie,  Tuukkalan  talo,  Nuutila,  Kyyhkylä,  Porrassalmen 
huvila,  Pellosniemi, Olkkolanniemen  koulu, Hietalahden  pihapiiri 
ja talousrakennukset sekä Lenjus. 

 Sairilan  koulukoti  (RKY  kohde  48,  Valtion  asetuksella  suojeltu). 
Alueella sijaitsee yksi kohde, Sairilan koulukoti. 
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Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 
merkittävä alue (ma) 

Alueen  erityisominaisuuksia  ilmaiseva  merkintä,  jolla  on  osoitettu 
maakunnallisesti  arvokkaita  maisema‐alueita  ja  rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä. Maakuntakaava osoittaa  suunnittelualueelle  seuraavan 
aluekokonaisuuden,  alueeseen  sisältyvät  erityiset  arvokohteet  on  esitetty 
kohdekuvauksen jälkeen: 

 Annilanselän  itäranta.  Alueeseen  kuuluvat  Annilanselän 
pohjoisrannan huvilat. 

Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 
merkittävä kohde (ma) 

Kohteen  erityisominaisuuksia  ilmaiseva  merkintä,  jolla  on  osoitettu 
maakunnallisesti  arvokkaita  pienialaisia  rakennettuja  kulttuuriympäristöjä  ja 
kulttuurihistoriallisesti  merkittäviä  rakennuskohteita,  jotka  sijaitsevat 
maisema‐alueiden  ja  taajamatoimintojen  alueiden  ulkopuolella. 
Maakuntakaava osoittaa alueelle seuraavat kohteet: 

 Hanhikankaan vesilaitoksen vanha osa 

 Lamposaaren paviljonki 

 Entinen kivilouhimo 

 Tertti 

Muinaismuistokohde (SM) 

Merkinnällä  osoitetaan  muinaismuistolain  rauhoittamia  kiinteitä 
muinaisjäännöksiä.  Merkintään  liittyy  MRL  33  §:n  mukainen 
rakentamisrajoitus.  Maakuntakaavassa  on  osoitettu  suunnittelualueelle 
seuraavat muinaismuistokohteet: 

 Tuukkala, hautapaikat, rautakautinen 

 Latokallio, hautapaikat, rautakautinen, 

 Moisionpelto, asuinpaikat, rautakautinen 

 Annila, asuinpaikat, kivikautinen 

 Sairilan linnavuori, puolustusvarustukset, ajoittamaton 

 Visulahti kalmisto, hautapaikat, rautakautinen 

 Visulahti E, kultti‐ ja tarinapaikat, ajoittamaton 

 Juoneennurmi, hautapaikat, rautakautinen 

 Kyyhkylä, hautapaikat, rautakautinen 
 

Vaihemaakuntakaavat 

Etelä‐Savon  1.  vaihemaakuntakaavalla  täydennetään  Etelä‐Savon 
voimassaolevaa maakuntakaavaa  tuulivoimatuotantoon  soveltuvien alueiden 
osalta.  Etelä‐Savon  tuulivoimaa  käsittelevä  1.  maakuntakaavaehdotus  oli 
maankäyttö‐  ja  rakennusasetuksen  32  §:n  mukaisesti  uudelleen  julkisesti 
nähtävillä  7.1.2014  ‐  7.2.2014  välisen  ajan.  Maakuntahallitus  on 
kokouksessaan  28.4.2014  käsitellyt  saadun  palautteen,  hyväksynyt  siihen 
vastineen  ja  esittää  maakuntavaltuustolle  kaavan  hyväksymistä.  1. 
vaihemaakuntakaavalla  ei  esitetä  tuulivoimaa  Mikkelin  kantakaupungin 
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alueelle tai sen vaikutusalueelle.

Maakuntahallitus  päätti  27.1.2014  käynnistää  Etelä‐Savon  2. 
vaihemaakuntakaavan  laatimisen.  Kaavaprosessi  käynnistetään  hieman 
aikaisemmasta  poiketen.  Kaavaprosessissa  toteutetaan  vuorovaikutteinen 
tavoitteenasettelu  todellisten  kaavoitustarpeiden  täsmentämiseksi. Kunnilta, 
viranomaisilta ja muilta keskeisiltä sidosryhmiltä kysytään näkemykset kaavan 
päivitystarpeista  ja  ‐tavoista.  Vuorovaikutteinen  tavoitekartoitus  pohjustaa 
kaavan  laadintaa.  Saatavan palautteen perusteella maakuntahallitus päättää 
2.  vaihemaakuntakaavassa  tehtävistä  päivityksistä.  Sen mukaisesti  laaditaan 
maakuntakaavan osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma ja käynnistetään kaavan 
valmisteluvaihe normaaliin tapaan. 

 

Yleiskaavat 

Mikkelin keskustan alueelle on vuonna 1990 kaupungin valtuusto hyväksynyt 
Mikkelin Yleiskaavan 1990–2010. Tämä kaava on oikeusvaikutukseton. Kaava‐
alueella on voimassa osia myös seuraavista yleiskaavoista: Saimaa, Rantakylä, 
Sairila ja Salosaari‐Häyrilä. Sekä kokonaan kaava‐alueelle jäävät Graani, Tupala 
ja  Annila.  Alustavan  kaava‐alueen  rajauksen  sisälle  jää myös  Karkialammen 
osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman 9.1.2014.  

 
Mikkelin keskusta‐alueen yleiskaava 2010. 

Yleiskaavoitus  on  käynnissä  seuraavilla  alueilla:  Moisio‐Kyyhkylä  (luonnos 
nähtävillä  23.1.  –  24.2.2014)  ja  Graani  (ehdotus  nähtävillä  19.12.2013  – 
20.1.2014). Satamalahden osayleiskaavatyö on käynnistymässä.  

Laadittava  kantakaupungin  osayleiskaava  voi  korvata  osittain  myös 
oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen merkintöjä. 



0057 MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA 2040      Mikkelin kaupunki           

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma         19.11.2014 

  Sivu 13 / 21 

Asemakaavat 

Mikkelin  keskusta‐alue  on  asemakaavoitettu.  Vireillä  on  useita 
asemakaavamuutoksia sekä uusi asemakaava Kirkonvarkauden alueelle.  

 

Kartalla on esitetty asemakaavalla osoitettua maankäyttöä keskustan alueella. 

 

Mikkelin  kaupunkiseudun  rakennemallityö  on  hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa  8.10.2012.  Rakennemallissa  on  pyritty  esittämään 
pelkistetysti  seudun  kehittämismahdollisuudet  pitkällä  aikavälillä. 
Rakennemallissa  määritellään  tarkemman  maankäytön  suunnittelun 
lähtökohtia.  Vaiheistetussa  rakennemallissa  Mikkelin  kaupunkiseudulla  on 
ykkösprioriteettina seudun nykyiset keskukset sekä tunnistetut kärkihankkeet. 
Keskustoja ja niiden ympäröiviä alueita kehitetään vahvasti.  

 
Mikkelin  kaupunkiseudun  rakennemalli.  Rakennemallin  eri  osa‐alueet  ovat  edustettuina 
kantakaupungin alueella. 
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Mikkelin  seudun  liikennejärjestelmäsuunnitelma  valmistui  vuonna  2011. 
Liikennejärjestelmän  visioksi  on  asetettu,  että  liikennejärjestelmä  tukee 
Mikkelin  seudun  houkuttelevuuden  ja  kilpailukyvyn  parantamista  kestävällä 
tavalla,  mahdollistaen  ihmisten  liikenteellisesti  sujuvan  arjen  sekä  tukee 
elinkeinoelämän  kilpailukyvyn  kehittämistä.  Lisäksi  Mikkelin  kaupunki  on 
mukana  Aiesopimuksessa  Mikkelin  seudun  liikennejärjestelmän 
kehittämistoimenpiteiden  edistämisestä  vuosina  2013–2017.    Aiesopimus 
sisältää  keskeisimmät  liikennejärjestelmän  kehittämistoimenpiteet  kyseisenä 
aikana. Mikkelin  Seudun  liikennejärjestelmäsuunnitelma  ja  aiesopimus  ovat 
seudun  näkemyksiä  liikennejärjestelmän  kehittämisestä  ja  ne  otetaan 
huomioon myös muussa alueellisessa ja valtakunnallisessa suunnittelussa. 

 

Mikkelin seudun vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma valmistui vuoden 
2012  alussa.  Siinä  on  esitetty  Ristiinan  ja  Mikkelin  välille  siirtoviemäriä  ja 
yhdysvesijohtoa.  

 

Muut aiemmin laaditut selvitykset ja suunnitelmat: 

 Kaupallisen selvityksen päivitys (2013) 

 Etelä‐Savon maakuntaohjelma (2011‐2014) ja sen 
toteuttamissuunnitelma 2012‐2014  

 Etelä‐Savon kulttuuriympäristöohjelma (2009) 

 Mikkelin kaupungin ympäristöstrategia vuosille 2010‐2014 (2010) 

 Mikkelin luonto ja arvokkaat luontokohteet (2009) 

 Mikkelin kaupunkiseudun rakennemalli (2012) 

 Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma(2011) 

 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma (2013) 

 Mikkelin seudullinen joukkoliikennesuunnitelma 

 Mikkelin seudun maankäytön  ja  liikenteen vetovoimatekijät; Paras –
suunnitteluohjelman perusteita loppuraportti 20.8.2007 

 Modernin jäljillä, Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1 
(2012) 

 Mikkelin kaupungin strategia 

 Muut  kunnan  strategiat  ja  ohjelmat  sekä  maankäyttöä  palvelevat 
selvitykset 
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LAADITTAVAT 
SELVITYKSET  

Osayleiskaavaa  varten  laadittaviin  selvityksiin  liittyvistä 
osallistumismahdollisuuksista ja muun muassa yleisötilaisuuksista  ilmoitetaan 
erikseen paikallislehdissä  ja kaupungin  internetsivuilla. Osayleiskaavaa varten 
laadittuja  selvityksiä  on  useampia.  Kaikki  laaditut  selvitykset  ovat  kaavan 
liitemateriaalina.  

Liikenneselvitys 

Osayleiskaavatyön yhteydessä laaditaan liikenneselvitys. Liikenneselvityksessä 
kartoitetaan  yleiskaavatason  vaatimalla  tarkkuudella  alueen  liikenteelliset 
lähtökohdat  sekä  laaditaan  osayleiskaavalla  osoitettavia  liikenteellisiä 
ratkaisuja. Liikenneselvityksessä huomioidaan eri liikkumismuodot sekä niiden 
kytkennät. 

Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne 

Ekosysteemipalvelut  ja  viherrakenne  selvitetään  osayleiskaava‐alueen  osalta 
osana  kaavoitusprosessia.  Selvityksessä  tutkitaan  kantakaupungin 
viherrakenteen  järjestämistä  siten,  että  pystytään  turvaamaan  luonnon 
monimuotoisuuden  kannalta  tärkeät  kohteet,  riittävät  virkistysalueet  sekä 
ehkäisemään muun muassa  hulevesistä  aiheutuvia  haittoja.  Viherrakenteen 
osalta tulee tarkastella myös kytkeytyvyyttä, merkitystä kaupunkirakenteessa 
sekä  mahdollisia  kehittämistoimenpiteitä.  Alueen  luontoarvot 
(luonnonsuojelulain  tarkoittamat  luontotyypit,  erityisesti  suojeltavat  lajit, 
luontodirektiivin  liitteen  IV(a)  tarkoittamien  lajien  elinympäristöt  sekä 
maisema‐alueet  ja  vesi‐  sekä  metsälaissa  määritellyt  erityisen  tärkeät 
elinympäristöt  ja  luontotyypit)  selvitetään  osana  ekosysteemipalveluita  ja 
viherrakennetta koskevaa selvitystä. 

Hulevesien hallintasuunnitelma 

Hulevesien  hallintaa  tutkitaan  rinnakkain  osayleiskaavatyön  kanssa. 
Hulevesien  hallintasuunnitelmassa  esiin  nousevat  huomiot  toimivat 
osayleiskaavatyön lähtötietoina. 

Rakennusperintö ja maisema 

Osayleiskaavatyön  yhteydessä  tutkitaan  alueen  rakennusperintöä  ja 
maisemaa  yhteisessä  selvityksessä,  jonka  painopiste  on 
kaupunkirakenteellisissa  ja  alueellisissa  kokonaisuuksissa.  Selvityksessä 
määritellään  alueen  kehitysvaiheet  sekä  niiden  ilmenemismuodot  nyky‐
ympäristössä,  arvokohteet  sekä  linjataan  erityisesti  kulttuuriympäristön 
kehittämisen  reunaehtoja.  Työssä  hyödynnetään  alueelta  laadittuja 
inventointeja  sekä  tarvittaessa  täydennetään  niitä  aluekohtaisilla 
tarkasteluilla.  

Kaupunkipuisto 

Osayleiskaavatyön  yhteydessä  tutkitaan  edellytyksiä  kansallisen 
kaupunkipuiston  perustamiseksi  Mikkeliin.  Kansallisen  kaupunkipuiston 
perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Puisto voidaan perustaa kunnan 
hakemuksesta.  Osayleiskaavatyön  yhteydessä  pyritään  kartoittamaan 
maankäytölliset  edellytykset  kaupunkipuiston  suunnittelulle.  Kansallisessa 
kaupunkipuistossa  hoidetaan  ja  vaalitaan  kulttuuri‐  tai  luonnonmaiseman 
kauneutta, luonnon monimuotoisuutta, historiallisia ominaispiirteitä tai siihen 
liittyviä kaupunkikuvallisia, sosiaalisia, virkistyksellisiä tai muita erityisiä arvoja 
kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvalla alueella. 
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ASETETUT 
TAVOITTEET 

 

 

Kaupunginvaltuusto  kokoontui  kahteen  tavoiteseminaariin  (7.10.  ja 

2.12.2013)  pohtimaan  yleiskaavalle  asetettavia  tavoitteita.  Seminaarien  ja 

kaupungin strategian pohjalta muotoutuivat seuraavat tavoitteet:  

Väestö ja asuminen 

 Yleiskaavan  ratkaisuilla  parannetaan  asukkaiden  terveyttä  ja 

hyvinvointia.  

 Yleiskaava  mitoitetaan  vastaamaan  kaupungin  väestötavoitetta  ja 

kasvavaa  asumisväljyyttä. Väestökasvun osalta  tavoitellaan noin 100 

uutta asukasta vuodessa ja asumisväljyyden osalta 10 % kasvua, mikä 

tarkoittaisi  nykyisen  asumisväljyyden  (m2/asukas)  kasvamista  noin 

5m2. 

 Kaupunkirakennetta  tiivistetään  keskustassa  ja  hyödynnetään 

Saimaata osoittamalla ranta‐alueille uutta maankäyttöä siten, että se 

tukeutuu  mahdollisimman  paljon  olemassa  olevaan 

kaupunkirakenteeseen.  Rakentamalla  pyritään  turvaamaan 

monipuolinen  asuntotarjonta  niin,  että  jo  tehdyt  infran  ja 

palveluverkon  investoinnit  käytetään  tehokkaasti  hyväksi,  muun 

muassa sijoittamalla kohteet kaukolämpöverkon alueelle. 

Elinkeinoelämä 

 Yleiskaavan  ratkaisuilla  edistetään  elinkeinojen  hyvinvointia  ja 

kaupungin elinvoimaa.  

 Työpaikkojen  määrään  vaikutetaan  kehittämällä  tonttitarjontaa 

elinkeinoelämän  tarpeet  huomioiden  ja  pyrkien  varautumaan 

elinkeinorakenteen ennalta arvaamattomiin muutostarpeisiin. 

 Mahdollistetaan  toimialoihin  keskittyneiden  klustereiden 

toimintaedellytykset. 

 Mahdollistetaan  sekä  pienten  yritysten  että  tilaa  vaativan 

yritystoiminnan tonttitarjonta kysyntää vastaten.  

 Valtatie  5  huomioidaan  yritystonttien  tarjonnassa  ja  niiden 

saavutettavuutta  parannetaan  liittymäalueiden  ja  ohjattavuuden 

kehittämisellä. Valtateiden  läheisyyteen varataan  riittävät  logistiikka‐

alueet. 

 Tilaa vaativa kauppa keskitetään harkitusti ja helposti saavutettavasti. 

 Aluevarauksilla  tuetaan  kärkialueiden  liike‐  ja  kehittämistoimintojen 
kasvua. 

Liikenne 

 Yleiskaavan  ratkaisuilla  edistetään  ekologisia  ja  ekotehokkaita 

liikkumatapoja.  

 Parannetaan  liikenteen  toimivuutta  ja  turvallisuutta  mahdollistaen 
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sujuvat  liikenneyhteydet  ohitusteiltä  kaupunkiin,  ohitustiellä  ja 

kaupungin sisällä.  

 Keskusta‐alueella edistetään keskitettyä paikoitusta.  

 Parannetaan  kevyen  liikenteen  verkostoa  ja  yhdistetään  ne 
kantakaupungin alueella.  

 Vesireitistöt huomioidaan osana liikenneverkkoa. 

Viherverkostot ja luonnonympäristö 

 Yleiskaavan  ratkaisuilla  edistetään  luonnon  ja  ympäristön 
hyvinvointia. 

 Asukkaille  turvataan mahdollisuudet  virkistäytymiseen  kohtuullisella 
etäisyydellä asunnoista myös keskustassa. 

 Aluevarauksin  varmistetaan  yhtenäisten  viherreittien  säilyminen 
kaupungin halki  ja  riittävien  julkisten  rantojen  sekä virkistysalueiden 
määrä. 

 Retkeilyreittien ja luontopolkujen reitistön kehittämistä edistetään. 

 Olevat  puistoalueet  hyödynnetään  aluevarauksissa.  Viheralueiden 
hoitoastetta pienennetään reuna‐alueita kohden. 

 Luodaan  hyvää  kaupunkiympäristöä  säilyttäen  ekologisesti  ja 
maisemallisesti  arvokasta  luonnonympäristöä  sekä  rakennettua 
kaupunkiympäristöä. 

 Edistetään  pohjavedenmuodostumien  kunnon  paranemista, 
kasvuhuonekaasupäästöjen  alenemista  ja  ekologisen  jalanjäljen 
pienenemistä. 

Matkailu 

 Yleiskaavan  ratkaisuilla  edistetään  Mikkelin  vetovoiman, 
liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittämistä. 

 Huomioidaan  vapaa‐ajan  asumisen  ja  matkailun  tarpeet 
aluevarauksissa. 

 Edistetään luonto‐ ja talvimatkailun kehittämisen mahdollisuuksia. 

 Monipuolisen  ja  puhtaan  luonnon  vetovoimaisuuden  säilyminen 
turvataan ja edistetään sen hyödyntämistä matkailussa. 

 Edistetään  kulttuuriperinnön  hyödyntämisen  mahdollisuuksia 
matkailussa. 

Kulttuuriympäristöt 

 Kulttuuriympäristöjen  tunnistaminen on keino huomioida paikallinen 
kulttuuri‐identiteetti ja sen rakennetussa ympäristössä ja maisemassa 
saamat ominaispiirteet.  

 Yleiskaavalla  mahdollistetaan  uusien,  laadukkaiden 
kulttuurikerrostumien tuottaminen.  

 Kulttuuriympäristöjen  vaaliminen  ja  kehittäminen  lisäävät  alueen 
vetovoimaisuutta. 
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MAANOMISTUS  Kaava‐alue on laaja ja sen alueella on useita maanomistajia. 

 

ARVIOINTITIEDOT  Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta: 

‐ Suhde  ylemmän  asteisiin  suunnitelmiin,  kuten maakuntakaavaan  ja 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin  

‐ Suhde asetettuihin tavoitteisiin 

‐ Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

‐ Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 

‐ Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

‐ Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

‐ Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön 

‐ Sosiaaliset vaikutukset 

‐ Oikeusvaikutukset 

Arviointi  tapahtuu  kaavoitusprosessin  yhteydessä  asiantuntijoiden  ja 
osallisten  kanssa Maankäyttö‐  ja  rakennuslain  ja  ‐asetuksen  edellyttämällä 
tavalla. Erillistä vaikutusten arviointisuunnitelmaa ei tarvita.  

 

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. 

Keskeisinä osallisina voidaan pitää kaava‐alueen ja siihen rajoittuvan alueiden 
maanomistajia sekä kaava‐alueen  ja sen vaikutusalueen asukkaita sekä  loma‐
asukkaita.  Osallisia  ovat  myös  kaupunginosayhdistykset  ja  kylätoimikunnat 
sekä alueella toimivat muut yhdistykset ja järjestöt. Mikkelin alueella tällaisia 
ovat muun muassa:  

‐ Mikkeli‐seura 

‐ Emola‐seura 

‐ Kalevankangas‐Kaukola‐seura 

‐ Kattilansilta‐Laajalampi‐seura 

‐ Launiala‐seura 

‐ Lehmuskylä‐seura 

‐ Lähemäki‐Peitsari‐seura 

‐ Nuijamies‐Kirjala‐seura 

‐ Saksala‐seura 

‐ Savisillan kaupunginosaseura 

‐ Siekkilä‐seura 

‐ Tupala‐seura 

‐ Tuppurala‐seura 

‐ Tusku‐seura 

‐ Tuukkala‐Silvasti‐seura 

‐ Urpola‐seura ry 
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Lisäksi osallisia ovat eri viranomaistahot: 

‐ Etelä‐ ja Pohjois‐Savon elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskukset  

‐ Etelä‐Savon maakuntaliitto 

‐ Museovirasto 

‐ Maakuntamuseo 

‐ Etelä‐Savon pelastuslaitos 

‐ Naapuruskunnat 

‐ Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta 

‐ Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelut 

‐ Mikkelin vesilaitos 

‐ Miset Oy 

‐ Naistinki Oy 

‐ VR‐yhtymä 

‐ Liikennevirasto 

‐ TUKES 

‐ Itella Oyj 

‐ Metsä‐Sairila Oy 

‐ Etelä‐Savon Energia 

‐ Suur‐Savon Sähkö 

‐ teleoperaattorit 

Lisäksi  kaavahankkeen  osallisia  ovat  kaikki,  jotka  täyttävät  edellä  olevan 
osallisuudenmääritelmän. 

 

OSALLISTUMISEN  JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 

Yleiskaavoituksen  alkaminen  tiedotetaan  kaupungin  virallisissa 
ilmoituslehdissä,  kaupungin  ilmoitustaululla  sekä  kaupungin  kotisivulla 
(www.mikkeli.fi). 

Yleiskaavatyön  lähtökohdat  ja  tavoitteet  on  esitetty  tässä  osallistumis‐  ja 
arviointisuunnitelmassa,  johon  voi  tutustua  myös  kaupunginvirastotalolla 
(Maaherrankatu  9‐11)  teknisen  toimen  asiakaspalvelupisteessä  tai 
kaupunkisuunnitteluosastolla  sekä  kaupungin  kotisivulla  (www.mikkeli.fi). 
Osallistumis‐  ja  arviointisuunnitelmaan  voidaan  tehdä  työn  kuluessa 
tarvittaessa  muutoksia  ja  täydennyksiä.  Osallistumis‐  ja 
arviointisuunnitelmasta  on  mahdollista  antaa  palautetta,  kaavanlaatijan 
yhteystiedot on esitetty osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Viranomaisyhteistyö  järjestetään  työn  kuluessa  erikseen  sovittavin 
neuvotteluin.  Maankäyttö‐  ja  rakennuslain  66  §:n  mukainen 
viranomaisneuvottelu  järjestetään  kaavaa  valmisteltaessa, ennen  kuin  kunta 
varaa  osallisille  tilaisuuden  mielipiteen  esittämiseen,  sekä  tarvittaessa  sen 
jälkeen,  kun  kaavaehdotus  on  ollut  julkisesti  nähtävänä  ja  sitä  koskevat 
mielipiteet ja lausunnot on saatu. 

Osalliset  pääsevät  vaikuttamaan  kaavan  laadintaan  nettikyselyiden, 
asukastilaisuuksien  sekä virallisten nähtävillä olojen kautta. Yleisötilaisuuksia 
järjestetään  kaavan  luonnos‐  ja  ehdotusvaiheessa  ja  niistä  tiedotetaan 
kaupungin internetsivuilla sekä paikallislehdessä. 

Kaavan  nähtävillä  olosta  ja  voimaan  tulosta  kuulutetaan  kaupungin 
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virallisissa  ilmoituslehdissä,  nettisivuilla  www.mikkeli.fi  sekä  keskeisille 
osallisille kirjeellä. 

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa kaavoituskatsauksessa. 

Tämän  osallistumis‐  ja  arviointisuunnitelman  lopussa  on  esitetty 
kaavoitusprosessi sekä siihen liittyvät vuorovaikutusmahdollisuudet. 

 

KÄSITTELYN 

TAVOITEAIKATAULU 

Aloitusvaihe: 2/2012 ‐ 9/2013 

Tavoitevaihe: 2 – 12/2013  

Oas, vireille tulo: 3 ‐ 6/2014 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 27.5.2014 

Aloitusvaihetta koskeva yleisötilaisuus 28.9.2014 

Harava‐kysely 28.8.–5.10.2014 

Viranomaistyöpalaveri 18.9.2014 

Luonnosvaihe: 6 ‐ 12/2015 

Ehdotusvaihe: 1 ‐ 6/2016  

Viranomaisneuvottelu 6‐7/2016 

Hyväksymisvaihe: 7 ‐ 8/2016 

 

VALMISTELUSTA 
VASTAA 

Lisätietoa  antaa  ja  palautetta  vastaanottaa  osallistumis‐  ja 

arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta ja ‐ehdotuksesta: 

yleiskaavoittaja Eveliina Könttä 

puh. 044 794 2521    //    sähköposti etunimi.sukunimi@mikkeli.fi  

PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUS 

Mikkeli 9.6.2014

Ilkka Tarkkanen                                Eveliina Könttä  

kaavoituspäällikkö                           yleiskaavoittaja 
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