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1 JOHDANTO
Kaavaprosessiin kuuluu olennaisena osana vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen järjestämisestä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavasti:

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa
tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

(MRL 62 §)

Vuorovaikutuksella tarkoitetaan pelkistetysti sitä, että kaikilla, joita laadittava kaava koskee, on mahdollisuus tietää kaavaprosessista ja sen sisällöstä
sekä osallistua kaavan valmisteluun. Vuorovaikutuksesta saadaan monenlaisia hyötyjä myös kaavan valmisteluun: kaupunkilaiset muodostavat
paikallistuntemuksen elävän tietopankin ja he ovat oman arkiympäristönsä asiantuntijoita. Tämän tiedon kerääminen ja huomioiminen kaavaa
laadittaessa luo edellytykset hyvän ympäristön kehittämiselle.

Tähän liiteasiakirjaan on koottu Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaprosessin aikana tapahtunut vuorovaikutus. Asiakirjassa esitellään
aloitusvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute, avoimen nettikyselyn tulokset sekä yleisötilaisuuksissa esiin nousseet seikat.
Tämä asiakirja täydentyy kaavaprosessin edetessä. Asiakirjassa esitetään myös luonnos- ja ehdotusvaiheessa jätettyjen mielipiteiden ja muistutusten
sekä niiden vastineiden osalta sekä kerrotaan yleisötilaisuuksien ja muutoin kerätyn palautteen sisältö.

2 ALOITUSVAIHE

2.1 ALOITUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 27.5.2014 ELY-keskuksessa, Mikkelissä. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa käytiin läpi
laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaupunginvaltuuston tavoitetyöpajojen ja kaupungin strategian pohjalta johdetut
osayleiskaavatyön tavoitteet. Lisäksi käsiteltiin laaditut selvitykset ja selvitystarpeet, kaavan luonne ja kaavaprosessin eteneminen.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa nousi esiin muun muassa seuraavia seikkoja:

 kaavarajauksen laajuus



VUOROVAIKUTUS MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVASSA 2040 4

 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty tavoitteenasettelu
 kulttuuriympäristöt tulisi huomioida kaavan tavoitteissa
 selvityksissä tulee huomioida liikennemallin tai -ennusteen hyödyntäminen, kevytliikenne, pilaantuneet maa-alueet, viherrakenne, melualueet

sekä kaupunkilaisten osallistaminen kulttuuriperinnön selvityksessä

2.2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAATU PALAUTE
Mikkelin kaupunki // Tekninen toimi / Kaupunkiympäristö 8.7.2014

Kaupunkiympäristö kiinnittää lausunnossaan huomiota hulevesien hallinnan huomioimiseen osayleiskaavatyön yhteydessä. Uuden lakiesityksen (HE
218/2013) mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla (103i§). Lain tavoitteena on varmistaa turvallisten ja
kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuus, sekä parantaa hulevesien hallintaa sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja päällystettyjen
pintojen määrän kasvaessa yhdyskunnissa. Hulevesien kokonaishallinnan suunnittelun edellytyksenä on riittävät aluevaraukset jo
yleiskaavavaiheessa. Lisäksi Mikkelin keskusta-alueella on tällä hetkellä rankkasateille ja tuville alttiita riskialueita, jotka on otettava huomioon
maankäyttöä suunniteltaessa.

Mikkelin kaupungille on laadittu hulevesiohjelma 2014–2020, jonka yksi tavoitteista oli hulevesien hallinnan huomioiminen maankäytön eri
prosesseissa. Kaupunkiympäristö esittää hulevesien hallintasuunnitelman laatimista osayleiskaavatyön rinnalla. Hallintasuunnitelman tulisi ulottua
vastaanottavaan vesistöön saakka ja siinä tulisi huomioida kaavalla osoitettava tehokkaampi maankäyttö. Hallintasuunnitelmassa selvitettäviä
asioita ovat lisäksi mm. hulevesien määrät, valumareitit, tulvareitit, mahdolliset imeytys- ja viivytysalueet.

Kaupunkiympäristö huomauttaa myös, että jätehuollon putkijärjestelmien yleistyminen keskusta-alueilla on myös syytä ottaa huomioon
maankäytön suunnittelussa.

Etelä-Savon maakuntaliitto 7.8.2014

Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole uutta kommentoitavaa kantakaupungin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kommentit on
annettu aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 27.5.2014.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) 20.8.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa lausunnossaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyllä alueella sijaitsevan useita Tukesin valvomia
vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia kohteita. Kohteet tulee huomioida kaavan valmisteluvaiheessa ja tarvittaessa pyydettävä Tukesilta
yksityiskohtaisempaa lausuntoa kaavaa suunniteltaessa. Lausunnossa on esitetty alueelle sijoittuvat vaarallisia kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat
kohteet konsultointivyöhykkeineen.
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Mikkelin kaupunki // Ympäristölautakunta 28.8.2014

Ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan, että teollisuus ja häiriötä aiheuttava muu toiminta tulee pitää riittävän erillään asutuksesta ja
virkistysalueista. On varmistettava teollisuustoiminnan riittävät toimintaedellytykset sekä minimoitava toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat haitat
häiriöille alttiille kohteille.

Hulevesien käsittely ja hulevesiohjelmassa esitettävät toimenpiteet tule huomioida.

Ulkoilureitistöjen ja kevyenliikenteen väylien osalta tulee varmistaa yhtenäisyys ja katkeamattomuus mahdollisuuksien mukaan.

ELY:n kommentit / Viranomaistyöpalaveri 18.9.2014

Selvitettävät luontoarvot tulisi esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa selkeämmin. Kulttuuriympäristöt tulisi huomioida kaavan tavoitteissa
omana kohtanaan. Kulttuuriympäristöohjelma tulisi mainita kaavan lähtötiedoksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteissa mainittu
kansallinen kaupunkipuisto tarkastelu sopisi paremmin selvitykset otsikon alle.

2.3 YLEISÖTILAISUUDET
Kaavan aloitusvaiheessa järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta. Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 28.8.2014 ja lisäksi erityisesti kaupallisille
toimijoille suunnattu tapaaminen 26.1.2015. Molemmissa tilaisuuksissa esiteltiin kaavatyön lähtökohtia ja tavoitteen asettelua. Esittelijöinä toimivat
kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen ja yleiskaavoittaja Eveliina Könttä. Alla on esitetty tilaisuuksissa esiin nousseita kommentteja:

2.3.1 Avoin yleisötilaisuus 28.8.2014, Mikkelin kaupungin talo

Voimassa olevien yleiskaavojen ja uuden kantakaupungin suhde herätti keskustelua. Kysyttiin muun muassa nollautuuko vanhojen kaavojen
sisältö? Todettiin, että voimassa olevissa kaavoissa on paljon asioita, jotka voidaan tuoda sellaisenaan uuteen kaavaan. Päivitystarpeita
tarkastellaan kaavaprosessissa. Tarkoitus on, että ajankohtaiset osayleiskaavat jäisivät lainvoimaisiksi. Eveliina Könttä kommentoi, että vuoden
1990 Mikkelin yleiskaava on saavuttanut vuonna 2010 tavoitevuotensa ja se on synnyttänyt tarpeen laatia kantakaupungin osayleiskaava.
Kokonaiskäsityksen saamiseksi alue on rajattu vuoden 1990 kaavaa laajemmaksi. Oikeusvaikutuksista esitettiin jatkokysymys: jos vanhempia
kaavoja jää lainvoimaiseksi uuden rinnalla, kumpi kaavoista on vahvempi? Könttä totesi, että voimaan jäävät ja kumoutuvat yleiskaavat tullaan
tutkimaan osana kaavaprosessia ja kaavan laatijalla on velvollisuus selkeästi esittää, mitkä kaavat ovat ”vahvimpia”, lainvoimaisia kaavoja. Lisäksi
kysyttiin, voidaanko asemakaavoja laatia suoraan uuden kantakaupungin osayleiskaavan pohjalta? Könttä kommentoi tavoitteen olevan poistaa
pienempien osayleiskaavojen laatimistarve kantakaupungin alueella, eli asemakaavoja voitaisiin laatia uuden osayleiskaavan pohjalta.

City 2020 hankkeessa sekä kaavan tavoitteessa mainittiin keskustan tiivistäminen. Kysyttiin kuinka tällaiset tavoitteet yhdistetään muun muassa
riittävien viheralueiden ja -yhteyksien järjestämiseen? Tarkkanen kommentoi, että osayleiskaavatyön kohdalla on huomioitava kaavan tarkkuus.
Osayleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti kaupunkirakenteen kehittymistä, tarkempi suunnittelu toteutetaan asemakaavoituksella. Könttä lisäsi, että
esimerkiksi City 2020 hanke toimii kaavan taustamateriaalina, jonka pohjalta voidaan tutkia täydennysrakentamiseen soveltuvia laajempia alueita.
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Kaavatyössä yhdistetään uuden rakentamisen lisäksi monia eri osa-alueita, kuten viheralueita, ja näiden tasapainoinen yhteensovittaminen on
keskeinen osa suunnittelua.

Kommentteja annettiin lasten leikkipaikkojen vähäisestä määrästä keskusta-alueella. Ilkka Tarkkanen kommentoi, että leikkipaikkoja osoitetaan
asemakaavalla. Uusien leikkipaikkojen rakentaminen ja laadukkuus ovat kiinni niihin osoitettavasta rahoituksesta. Kaavoitus toimii uusien
leikkipaikkojen kohdalla mahdollistavana tekijänä.

Nuijamiehen aluetta kommentoitiin liikennejärjestelyjen osalta. Omakotitalovaltainen alue nähtiin haasteellisena lähellä keskustaa. Eveliina Könttä
kommentoi, että Nuijamiehen alueella on arvokasta rakennettua ympäristöä, joka vaatii huomioimista tulevan maankäytön suunnittelussa. Ilkka
Tarkkanen kommentoi, että Nuijamiehen länsireunalla on alueita, joita ei ole suojeltu ja ne ovat alueen potentiaalisimpia kehityskohteita.

Toimitilarakentaminen Kirjalan ja suunnitteilla olevan Satamalahden alueella herätti keskustelua. Satamalahden alue nähtiin haastavana vaativien
investointien vuoksi. Ilkka Tarkkanen kommentoi, että tarkoituksena ei ole siirtää toimintoja Kirjalasta Satamalahteen, vaan kehittää aluetta
pääsääntöisesti muiden toimijoiden kanssa. Satamalahden suunnitteluun on vaikuttanut Graanin toimitila-alueen toteutuminen suunniteltua
asuntopainotteisempana. Satamalahdessa veturitallien ympäristön kehittäminen vaatii uusia liikenteellisiä järjestelyjä, muun muassa uuden
rautatien alittavan ajoyhteyden. Alueen suunnittelu onkin edennyt eri osallistahojen kanssa yhteistyössä.

Lopuksi tiedusteltiin vielä osayleiskaavatyön aikataulua. Eveliina Könttä totesi, että tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuoden vaihteessa.
Aikataulun osalta tulee kuitenkin kiinnittää huomiota kaavatyöhön liittyviin selvityksiin, jotka voivat venyttää tavoiteaikataulua.

2.3.2 Kaupallisten toimijoiden tapaaminen 26.1.2015, Mikkelin kaupungintalo

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavatyön 2040 lisäksi tilaisuudessa Etelä-Savon maakuntaliiton kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen esitteli
yleisesti Suomen kaavoitusjärjestelmää sekä maakunta- ja yleiskaavoitusta. Nulpponen paneutui erityisesti kaupanohjaukseen.

Keskustelua syntyi muun muassa valtatie 5 varsien kehittämisestä. Esitettiin kommentti Karilan ja Visulahden pitkälle menevistä
toteutumisaikatauluista ja pohdittiin löytyykö Mikkelistä ennen näiden alueiden toteutumista houkuttelevia kaupan sijoittumisalueita. Tässä
yhteydessä keskusteltiin Ratinlammen alueesta, jossa on parhaillaan käynnissä asemakaavatyö. Jossain määrin huolta herätti tilaa vaativan kaupan
siirtymäaika ja sen suhde kaavatyön aikatauluun. Pelättiin, ettei kaava pysty nopeassa aikataulussa varmistamaan muun muassa tilaa vaativan
kaupan olemassa olevaa sijoittumista.

2.4 HARAVA-NETTIKYSELYN TULOKSET
2.4.1 Kyselyn rakenne ja vastaajat

Kysely järjestettiin 28.8.–5.10.2014 ja siitä informoitiin muun muassa kaavan yleisötilaisuudessa, sanomalehdessä sekä kaupungin internetsivuilla.
Kysely rakentui neljästä osa-alueesta:
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Taustatiedot

Taustatiedoissa selvitettiin vastaajan ikä, sukupuoli, asumismuoto ja päätoimi. Lisäksi kysyttiin asuuko vastaaja kantakaupungin alueella ja arvioiko
hän asuvansa siellä vielä 5 vuoden kuluttua.

Asuinympäristöt

Asuinympäristöt osiossa kartoitettiin vastaajan ajatuksia omasta asuinympäristöstään. Ensiksi kysyttiin missä kaupunginosassa vastaaja asuu ja
toisaalta, missä kaupunginosassa hän haluaisi asua. Seuraavaksi vastaajan tuli arvioida oman asuinalueensa ominaisuuksia hyvä-huono -asteikolla.
Asteikko oli laadittu liukuvaksi, jolloin vastaaja saattoi arvioida ominaisuuksia laajemmalla skaalalla. Arvioitavat ominaisuudet olivat seuraavat:
sijainti, asuinalueen tiiviys (tiiviisti rakennettu), turvallisuus, palvelut, yhteydet keskustaan sekä ympäristön viihtyisyys/kauneus. Lopuksi vastaajan oli
mahdollista antaa kirjallisesti kehittämisideoita omaa asuinaluettaan koskien.

Liikkuminen ja liikkumisympäristö

Liikkumista ja liikkumisympäristöä koskeva osuus oli jaettu kahtia. Ensimmäisessä osassa tiedusteltiin monivalintakysymyksillä mitä liikkumistapaa
vastaaja käyttää eniten ja mitkä tekijät vähentävät tai estävät häntä valitsemasta kestävää liikkumismuotoa (kävely, pyöräily, julkinen liikenne).
Vastaajaa pyydettiin myös valitsemaan miten haluaisi liikkua tulevaisuudessa enemmän.

Toisessa osassa liikkumisympäristöä pyydettiin kommentoimaan suoraan kartalle. Vastaajalla oli mahdollisuus viivatyökalua hyödyntäen osoittaa
kartalle kehitettävä reitti tai osoittaa kohdemerkinnällä kehitettävä kohde, kuten esimerkiksi risteys. Molempiin merkintöihin oli mahdollista jättää
kirjallinen kommentti.

Vapaa palaute ja kehittämisideat

Osion ensimmäinen osa koostui teemoittain kartalle pyydettävistä kommenteista. Ensimmäisenä vastaajaa pyydettiin piirtämään aluerajaus
työkalulla keskustan rajat. Seuraavaksi tiedusteltiin kohdemerkintöjä hyödyntäen missä vastaaja käyttää useimmiten palveluja (kauppa, kirjastot,
liikuntapalvelut). Kohdemerkinnöin pyydettiin myös osoittamaan ne paikat, joissa vastaaja viettää vapaa-aikaansa. Tässä täsmennettiin, että
vastaajaa pyydettiin osoittamaan pääsääntöisesti muita kohteita kuin oma koti, kuten esimerkiksi kauppa, ravintola, puisto tai järvi. Kartta osion
lopuksi pyydettiin osoittamaan kohdemerkinnällä Mikkelin kaunein paikka. Kohdetta oli myös mahdollista kommentoida.

Lopuksi oli mahdollista antaa vapaasti palautetta yleiskaavan laadintaa varten. Apukysymyksinä olivat: Miten kehittäisit Mikkelin keskustaa?
Kaipaisitko jotakin lisää ja/tai jotakin aivan uutta? Onko jokin erityinen paikka tai toiminto, joka tulisi saada näkyvämmäksi osaksi
kaupunkiympäristöä?

Vastauksia saatiin yhteensä 130 kappaletta. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, joten vastauksien kokonaismäärä vaihtelee
kysymyksittäin. 56 % vastaajista oli naisia (68 henkilöä) ja 44 % oli miehiä (53 henkilöä), yksi henkilö vastasi tyhjän. Ikärakenteessa korostuu 26–65
vuotiaiden joukko, joita on vastaajista noin 86 %. Aivan nuorimpien sekä vanhimpien vastaajien osuudet siis puuttuvat tai ovat kokonaisotokseen
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nähden pienet. Alle kouluikäisten osuus on ymmärrettävissä, koska kysymyksenasettelu olisi todennäköisesti ollut heille haastava ja vastaaminen
olisi edellyttänyt vanhemman tukea. Seniori-ikäisille on internetissä tapahtuva kysely voinut myös tuoda haasteita tietoteknisten taitojen ja
saavutettavuuden osalta.

Asumismuodoissa hajonta oli melko tasapuolinen. Suurimmalla osalla asumismuotona oli pariskunta, mutta yksin asuvia ja lapsiperheitä oli liki
saman verran. Tasaisimmin jako näkyi 18-45 vuotiaiden ikäryhmissä, vanhemmissa ikäryhmissä yksin asuvien ja pariskuntien osuus kasvaa. Suurin
osa (56 %) vastaajista olivat työssä käyviä, eläkeläisiä oli noin 14 % ja opiskelijoita 11 %. Koululaisia, työnhakijoita, yrittäjiä ja muu -vastauksen
antaneita oli kaikkia noin 5 %.

Kaavio 1. Vastaajien sukupuolijakauma ikäryhmittäin.
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Kaavio 2. Vastaajien asumismuoto ikäryhmittäin.

Kaavio 3. Vastaajien päätoimi.
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Kaavio 4. Kantakaupungissa asuvat vastaajat sekä vastaajien arvio asuinpaikastaan viiden vuoden kuluttua.

2.4.2 Asuinympäristö

Suurin osa vastaajista asuu keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Savilahdessa ilmoitti asuvansa selkeästi suurin osa vastaajista (28 %).
Emolassa, Kaukolassa, Maunukselassa, Kalevankankaalla ja Nuijamiehessä asuu vastaajista 12 %. Loput kaupunginosat olivat edustettuina hyvin
tasaväkisesti, vastaajia oli 2-8 henkilöä eli noin 2-6 %.

Vastauksia saatiin seuraavista kaupunginosista: Kirjala, Kalevankangas, Rokkala, Tupala, Launiala, Maunuksela, Tusku, Emola, Lähemäki, Nuijamies,
Siekkilä, Riutta, Laajalampi, Urpola, Kaukola, Lehmuskylä, Peitsari, Tuukkala, Kattilansilta, Tuppurala, Rantakylä, Savilahti ja Muu.

Vastauksia ei saatu seuraavista kaupunginosista: Karila, Oravinmäki, Pursiala, Vehkasilta, Kenkäveronniemi, Pitkäjärvi, Tikkala ja Visulahti. Osittain
vastauksien puuttuminen joistakin kaupunginosista on selitettävissä sillä, että kyseiset kaupunginosat ovat pääsääntöisesti muussa kuin
asumiskäytössä.
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Vastaajilta kysyttiin myös missä kaupunginosassa he haluaisivat asua. Selvästi eniten haluttiin asua keskustassa eli Savilahdessa (36 %). Seuraavaksi
tulivat hyvin tasaväkisesti noin 8 % Emola, Nuijamies, Lehmuskylä sekä muu -vaihtoehto. Loput kaupunginosat olivat suosioltaan melko tasaisia.
Rantakylä, Maunuksela, Lähemäki, Launiala, Kaukola sekä Kattilansilta ylsivät noin 5 %.

Vastauksista on hahmotettavissa, että keskustassa tai sen läheisyydessä asuminen koettiin houkuttelevaksi. Suosituimmat asuinalueet ovat
vanhempia, rakennuskannaltaan kerroksellisia sekä melko tiiviisti rakennettuja. Toisaalta voidaan nähdä, että suuri osa vastaajista valitsi muun kuin
keskustan, vaikka tästä joukosta ei mikään erityinen alue noussut esiin. On myös huomioitava, että vastaajien asuttamat kaupunginosat olivat
pääsääntöisesti myös edustettuina haluttujen kaupunginosien listalla.

Kansallisella tasolla keskusta- ja maaseutumainen asuminen ovat liki yhtä suosittuja. Väestöryhmistä keskusta-asumista toivoivat enemmän nuoret,
ikääntyneet, yksin asuvat ja autottomat. Merkittäviä vaikuttimia asumismuotoon ovat elämänvaihe, työllisyystilanne ja käytettävissä olevat resurssit.
Pientalovaltaisilla alueilla haluavat asua erityisesti 30–39 vuotiaat sekä lapsiperheet. Maaseudulle kaipaavat 40–49 vuotiaat, pienten lasten perheet
sekä useamman auton perheet.1

Kaavio 5. Kaaviossa on arvioitu asuinympäristön ominaisuuksia asteikolla hyvä – huono. Tummin sävy kuvaa hyvää ja vaalein huonoa. Vastaajat arvioivat
asuinympäristönsä ominaispiirteet erittäin hyviksi. Yli puolet vastaajista arvioi (palveluja lukuun ottamatta) kaikki asuinympäristön ominaispiirteet parhaimmiksi
mahdollisiksi.

1 Huoneistokeskus: ”Miten haluaisit asua? Suomalaisten asumistoiveet 2009”
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Vastaajilla oli mahdollisuus kertoa muutamalla sanalla, mitä heidän mielestään tulisi kehittää asuinalueilla. Kommentit jakaantuivat hyvinkin
yksityiskohtaisista ehdotuksista suurempaan kaupunkikehitykseen tähtääviin toimenpiteisiin. Kommentit on seuraavassa käsitelty teemoittain:

2.4.3 Täydennysrakentaminen

Maltillinen uudisrakentaminen nähtiin keinona lisätä kaupungin elävyyttä. Keskustassa tiivis rakenne miellettiin lapsille turvalliseksi sekä viihtyisäksi
ympäristöksi. Sataman ympäristö koettiin kehittämiskohteena, sinne toivottiin sekä erilaisia toimintoja mutta myös asuinrakentamista. Karilan
alueelle toivottiin kaupallisia palveluja sekä asuinrakentamista, erityisesti vuokrataloja. Täydennysrakentamista ehdotettiin myös Pitäjänkirkon
ympäristöön.

Täydennysrakennuttamisen sopeuttamiseksi ympäristöön kaivattiin ohjausta, erityisesti Emolan kulttuurihistoriallisessa miljöössä. Toisaalta koettiin
myös, että alueita on tuhottu täydennysrakentamalla.

2.4.4 Puistot ja viheralueet

Viheralueita toivottiin enemmän. Jalankulku- ja pyöräilyreittien varrelle kaivattiin puistomaisempaa ympäristöä sekä puistoaktiviteetteja, kuten
pienpeli- ja toimintakenttiä. Ehdotettiin myös puistojen käytön rajoittamista (esm. koirat). Laihalampea ympäröivää puistoa toivottiin ehostettava.
Otavankadun varrella sijaitsevia hautausmaita toivottiin muutettavan puistoiksi.

2.4.5 Ympäristön siistiminen ja kunnostus

Parempaa kunnossapitoa kaivattiin niin auto- kuin kävely- ja pyöräilyteillekin. Paikoitellen kunnossapito koettiin myös liikkumisturvallisuuden
kannalta tarpeelliseksi, kuten esimerkiksi talvisaikaan. Puistoalueiden kunnossapitoa toivottiin muun muassa Ilmarisen puistoon. Lisäksi toivottiin
siistimpää ilmettä teiden varsille. Launialan ja Laihalammen rantaa ja siltojen alusia toivottiin myös siistittävän.

2.4.6 Palvelut

Palveluista kaivattiin useimmiten kaupallisia palveluita. Useimmiten kauppaa kaivattiin lähemmäs, koska palvelun saavuttaminen oli haastavaa
muutoin. Pankkiautomaatteja toivottiin enemmän. Kaupallisten palvelujen ohella toivottiin kahviloita, pubeja, ravintoloita ja kioskeja. Toisaalta osa
toivoi erityisesti, ettei alueelle sijoitettaisi anniskeluoikeuksin varustettuja paikkoja.

Vapaa-ajanvietto mahdollisuuksista toivottiin liikuntamahdollisuuksia (jääkiekkokaukalo), harrastuspaikkoja (koirapuisto) sekä nuorille suunnattuja
tiloja (nuorisotalo). Lisäksi toivottiin parempia terveyspalveluja sekä parempia arjen pieniä palveluja.
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2.4.7 Liikenne

Liikenneturvallisuus parantamisen tarve ilmeni kahdesta näkökulmasta, toisaalta kaivattiin katualueiden rauhoittamista ja toisaalta parannuksia
kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvalliseen liikkumiseen. Hitaampaa ja rauhallisempaa ajoneuvoliikennettä kaivattiin keskustaan ja tiiviille
asuinalueille. Ilmarisenkatua toivottiin muutettavaksi pihakaduksi, jottei yhteys houkuttelisi kiertämään Sammonkadun liikennevaloja. Nuijamiehen
alue ja erityisesti Sammonkatu koettiin liikenneturvallisuuden kannalta huonoiksi. Kävely- ja pyöräilyteille toivottiin parempaa valaistusta. Koettiin
ettei autotielle suunnattu valo riitä kävely- ja pyörätielle saakka. Launialankoulun risteystä ja Lauanialan lenkkipolkuja pidettiin tällaisina pimeinä
alueina. Parkkialueita toivottiin kehitettävän.

Kävely- ja pyöräilyreittejä kaivattiin enemmän ja toivottiin niistä sujuvampia yhteyksiä. Erityisesti keskustapyöräilyyn haluttiin parannuksia ja
keskustasta toivottiin kehitettävän pyöräilykeskustaa Tanskan malliin. Pyöräparkkeja toivottiin enemmän, muun muassa palveluiden läheisyyteen.
Tupalasta kaivattiin kävely-yhteyttä Savisillan puolelle.

Valtatie 5 kunnostuksen yhteydessä toivottiin hyviä melusuojauksia. Myös paikoitellen yöliikenteen sekä Ristiinantien ja Savilahdenkadun liikenteen
koettiin aiheuttavan meluhaittoja. Kalevankankaalla hidastetöyssyt koettiin hankaliksi. Vanhamäentien ja Otavantien risteykseen toivottiin
kiertoliittymää.

Joukkoliikenteen yhteyksiä keskustaan toivottiin enemmän. Erityisesti ikääntyvien kannalta toivottiin, että palvelut olisivat joukkoliikenteen keinoin
paremmin saavutettavissa. Joukkoliikenteen käyttö koettiin kalliina.

2.4.8 Maisema

Porrassalmen valtakunnallisesti arvokkaan maiseman suojelua pidettiin tärkeänä. Emolaa ja vanhaa Tuskua arvostettiin kauniina ja viihtyisinä
asuinpaikkoina. Tupala mainittiin sen sijaan ankean näköisenä alueena. Metsät ja puistot koettiin arvokkaiksi ja niiden toivottiin säilyvän.

2.4.9 Keskustan kehittäminen

Kävelykatualuetta toivottiin laajennettavan kirkkopuiston suuntaan, jotta kirkkopuisto saataisiin paremmin osaksi keskustaa. Sataman aluetta tulisi
kehittää. Ehdotettiin, että Savon rata katettaisiin tai vietäisiin maan alle, jolloin syntyisi yhteys sataman ja keskustan välille.

Vastaajien asuinympäristöään koskevat kehitysehdotukset on lajiteltu teemoittain, mutta niiden välillä on myös vahvoja kytköksiä. Esimerkiksi
palveluiden saavutettavuus koettiin huonoksi ja ratkaisuksi nähtiin joko palvelun lisääminen omalle asuinalueelle tai parempien yhteyksien luominen
olemassa olevien palveluiden luo. Voimakkaimmin kommenteista nousi esiin liikennettä koskevat kehitysehdotukset: 40 % kommenteista oli jollain
tavalla kommentoitu liikenteeseen liittyviä seikkoja. Palveluita oli kommentoitu noin 19 % vastauksista, täydennysrakentamista ja kaupungin
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kehittämistä sekä alueiden kunnossapitoa noin 12 % vastauksista. Puistoalueita ja maisemaa oli kommentoitu noin 7 % vastauksista.  Määrissä on
voitu huomioida sama vastaus useampaan kertaan, mikäli vastaaja on kommentoinut eri aiheita.

2.4.10 Liikkumisympäristö

Käytetyistä liikkumistavoista ylivoimaisin oli auto. Pyöräily ja kävely olivat liki yhtä suosittuja, mutta julkisen liikenteen käyttö oli suhteessa näihin
erittäin vähäistä. Verrattuna Itä-Suomen liikkumistutkimuksen (2013) tuloksiin, on kyselyyn vastaajat aktiivisempia kävelijöitä ja pyöräilijöitä kuin
seudullisella tasolla tarkasteltuna. Tulos johtunee todennäköisesti vastaajien pienestä otoksesta, mutta voidaan myös ajatella, että tiivis
kaupunkirakenne ja olemassa olevat yhteydet ovat tehneet kävelystä ja pyöräilystä varteen otettavamman vaihtoehdon.

Kaavio 6. Kaavio kertoo mitä liikkumistapaa vastaaja käyttää eniten.
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Kaavio 7. Kaaviossa on verrattu eniten käytettyä liikkumistapaa kyselyssä saatujen vastausten ja Itä-Suomen liikkumistutkimuksen Mikkelin seututasoa kuvaavien
tulosten välillä.
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Kaavio 8. Kaaviossa on esitetty ne seikat, jotka vastaajat ovat kokeneet estäneen tai vähentäneen kestävän liikkumismuodon (kävely, pyöräily, julkinen liikenne)
valitsemista.

Vastaajilta kysyttiin minkä seikkojen he kokevat estävän tai vähentävän kestävän liikkumismuodon valitsemista. Kestävillä liikkumismuodoilla
tarkoitettiin kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä. Suurimpana ongelmana nähtiin matkan liian pitkä kesto. Seuraavaksi koettiin hankalaksi
kevyenliikenteen väylien huono kunto, julkisen liikenteen hintataso ja julkisen liikenteen harva vuoroväli. Mainittavia syitä olivat myös liian pitkä
matka ja se, ettei ollut sujuvaa yhteyttä.

Kaavio 9. Kaavio kuvaa niitä liikkumismuotoja, joilla vastaajat haluaisivat liikkua tulevaisuudessa.

Vastaajilta kysyttiin myös mitä liikkumismuotoa he haluaisivat käyttää tulevaisuudessa. Pyöräily oli vastauksissa ylivoimainen (56 %) muihin
liikkumismuotoihin nähden. Mutta on myös huomioitava, että valtaosa vastaajista (75 %) haluaisi käyttää nimenomaan jotakin kestävistä
liikkumismuodoista. Tarkasteltaessa sekä niitä seikkoja, jotka estävät valitsemasta kestävää liikkumismuotoa että mitä liikkumismuotoa vastaajat
haluaisivat tulevaisuudessa käyttää, voidaan arvioida pyöräilyn houkuttelevuutta liikkumismuotona. Jos matkat koetaan pitkinä, on pyöräily
ajallisesti kävelyä nopeampi vaihtoehto. Pyöräily ei myöskään ole sidottu julkisen liikenteen aikatauluihin. Pyöräily-yhteydet nousivat vahvasti esiin
myös kehitystoiveina asuinympäristö osuudessa.
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Vastaajia pyydettiin osoittamaan kartalle kehitettäviä reittejä ja kohteita liikenteen osalta. Pyöräilyreittien tarve korostui myös näissä vastauksissa.
Keskustan ympäristöön, erityisesti Maaherrankadulle ja Porrassalmenkadulle osoitettiin eniten pyöräilyn kehittämistarpeita, tämän lisäksi
korostuivat yhteydet länteen sekä satama-alueelle. Muita yhteystarpeita oli osoitettu vt 5 varrelle, etelän suuntaan, Rantakylästä Karilaan sekä
Emolan ja Maunukselan tiiviimmän kaupunkirakenteen alueelta sataman suuntaan. Meluhaittaa vastauksissa oli osoitettu junaradan varteen
Rantakylän alueella sekä Lappeenrannantien varrelle Kaituenmäen kohdalla.

Liikenteellisesti kehitettävinä kohteina nousivat esiin pyörätiet. Kommentteja tuli sekä pyöräteiden laadusta, huollosta että yhteysvälitarpeistakin.
Toinen vahvasti esiin nouseva asia oli hankaliksi koetut risteykset. Tenholankatu liittymineen, Nuijamiestenkadun ja Vilhonkadun risteys
ympäristöineen sekä Rinnekatu Urpolan kohdalla koettiin useiden kyselyyn vastaajien taholta hankalina, ruuhkaisina ja/tai liikenneturvallisuudeltaan
heikkoina.

2.4.11Kaupunkiympäristö ja kehittämisideat

Keskustan rajat ja kaupunkiympäristön käyttö

Vastaajia pyydettiin osoittamaan kartalle keskusta alueen rajat. Suurimmalle osaa vastaajista perinteinen ruutukaavakaupunki edusti keskustaa,
mutta osa vastaajista oli kokenut keskustan ulottuvan lännessä Jyväskyläntien seuduille, pohjoisessa Kalevankankaalle sekä idässä ja etelässä
junarataan saakka. Rajauksissa korostuivat selkeät kaupunkirakenteelliset rajapinnat (valtatiet, junarata, vesistöt) ja muodot (ruutukaava-alue,
orgaaninen rakenne). Mutta myös alueiden toimintojen monipuolisuudella on todennäköisesti ollut vaikutusta.

Rajausten ulottumisen lännessä kohti Jyväskyläntietä voi johtua Kalevankankaan, Kaukolan ja Lehmuskylän viheralueiden julkisesta luonteesta.
Esimerkiksi hautausmaat on helppo mieltää keskustaan kuuluviksi viheralueiksi. Lisäksi Kalevankankaan julkiset toiminnot sekä koko kaupunkia
palveleva viheralue voidaan kokea keskustaan liittyviksi toiminnoiksi. Keskusta-alue voidaan myös mieltää historiallisesta näkökulmasta, painottaen
sitä, miten kaupungin rajat on määritelty aiemmin. Vaikutusta voi olla myös sillä, missä vastaaja itse asuu ja haluaako hän kokea asuvansa
keskustassa vai ei.

Rajauksissa onkin havaittavissa keskustan mieltämistä fyysisestä ympäristöstä käsin (ruutukaava-alue, kivikaupunki, rakentamisen tehokkuus) sekä
toimintoihin perustuen (palvelut, virkistäytyminen, toimintojen monipuolisuus ja sekoittuneisuus). Selkeää kahtiajakoa ei voi vetää, eikä se olisi
hyödyllistäkään. Todennäköisesti vastaajat mieltävät keskusta-alueen sekä fyysisistä että toiminnallisista lähtökohdista käsin, painottaen eri asioita
omien kokemuksiensa perusteella.

Vastaajilla oli mahdollisuus osoittaa missä he käyttävät palveluja sekä viettävät vapaa-aikaansa. Näihin kysymyksiin vastattiin kyselyn kannalta
selvästi vähiten. Käyttämiään palveluita oli osoittanut ainoastaan 14 % vastaajista ja vapaa-ajanviettopaikkoja 23 % vastaajista. Vastauksissa on
havaittavissa keskustan houkuttelevuus sekä palveluiden että vapaa-ajanvietto paikkojen tarjoajana. Toisaalta vapaa-ajanviettopaikkoina on
osoitettu eri virkistysalueita, joten luonnonläheisyyttä ja ulkoilureittejä voidaan pitää yhtenä isona vapaa-ajanvieton muotona.
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Kehityskohteet ja -alueet

Kehitettäviä ympäristöjä oli mahdollista osoittaa kartalle kohdemerkinnöin sekä halutessaan vastaaja saattoi jättää kohdemerkintään myös
selittävän kommentin.

Kysely

Kyselyn rakenteesta jätettiin palautetta. Kysymyksissä, joissa oli useampi vastausvaihtoehto, toivottiin, että olisi voinut valita useamman kuin yhden
vastausvaihtoehdoista. Kommentointia karttakysymyksissä pidettiin myös heikosti toimivana. Yksi vastaaja ihmetteli miksi kaupunkilaisilta kysytään
mielipiteitä, jos niitä ei kyetä toteuttamaan.

Kunnostus

Kunnostusta ja alueiden parantamista kaivattiin jäähallin ympäristöön sekä Urheilukentälle ja Hänninkentälle. Rantakylän koulua toivottiin
kunnostettavan. Tieympäristöistä kunnostustarvetta osoitettiin Tupalan bussipysäkille, Juvantien varrelle Peitsariin sekä Emolaan Rokkalanjoen
ympäristöön. Näkötornin kunnostusta ehdotettiin, että se saataisiin arvoiseensa kuntoon.

Liikenne

Kartalla on esitetty sekä vastaajien osoittamat
keskustan rajat että heidän käyttämänsä
palvelut ja vapaa-ajanviettopaikat. Kartasta on
huomattavissa keskustan toimintojen
monipuolisuus, toisaalta myös keskustat
mielletään toiminnoiltaan monipuolisina.
Merkillepantavaa on, että keskustan
ulkopuolella vapaa-ajanviettopaikat ovat
ulkoilureittejä.



VUOROVAIKUTUS MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVASSA 2040 19

Urpolan 10km ulkoilureitti koettiin osittain huonokuntoiseksi ja vaaralliseksi. Peitsariin kaivattiin ulkoilureittejä lähivirkistysalueille. Torille toivottiin
parkkipaikkoja, joissa olisi pidempi paikoitusaika. Tämän lisäksi toivottiin lisää pyöräteitä keskustaan.

Viheralueet

Keskusta-alueelle kaivattiin viihtyisämpiä puistoja sekä nykyisten parempaa kunnossapitoa. Viherrakenteisiin toivottiin monipuolisuutta ja selkeää
puistomaista luonnetta. Monin paikoin risukot koettiin harmillisiksi. Pitäjänkirkon ympärillä olevien vanhojen hautausmaiden muuttamista
puistomaisemmiksi ja hautojen kunnostusta kaivattiin.

Koirille toivottiin lisää sekä puistoja, uimapaikkoja että roskiksia jätöksiä varten. Launialan rantaan ehdotettiin koirapuistoa. Laajalammelle kaivattiin
enemmän leikkipaikkoja lapsille. Laihalammen puhdistuskelpoisuutta pohdittiin ja sinne toivottiin myös uimarantaa.

Maisema ja viihtyisyys

Mikkelin keskustaa kehuttiin viihtyisäksi. Keskustassa tehdyt muutokset koettiin positiivisena asiana ja sen koettiin elävöittäneen aluetta. Satama,
osa Vuolingonkatua ja Rokkalanjoen ympäristö koettiin epäviihtyisinä ja/tai rumina.

Keskustan kehittäminen ja täydennysrakentaminen

Keskusta koettiin monissa kommenteissa alueeksi, jota voidaan tiivistää täydennysrakentamalla. Erityisesti ruutukaava-alue mainittiin tiivistettävänä
kohteena. Täydennysrakentamisessa toivottiin historiallisten arvojen vaalimista. Siiloja esitettiin purettavaksi. Keskustan alueelle kaivattiin
täysmittaista uimahallia tai monitoimihallia. Suur-Savon aukiota ehdotettiin täydennysrakennettavaksi. Alueelle ehdotettiin umpikorttelia, puistoa,
leikkipaikkaa sekä skeittiramppia. Kirkkopuistoa toivottiin elävöitettävän kahvilalla ja/tai ravintolalla. Urheilupuiston itäpuolella sijaitsevaan kortteliin
esitettiin täydennysrakentamista. Satamalahtea toivottiin rakennettavan maltillisemmin, alueen rakentumisen myötä pelättiin luontoarvojen
vaarantuvan ja liikenteen määrien kasvavan.

Satama-alueesta toivottiin kaupunkilaisten yhteistä olohuonetta, jossa olisi runsaasti toimintoja, kuten kivijalkakauppoja ja ravintoloita. Veturitallien
ympäristöä ehdotettiin kunnostettavaksi ja alueelle kaivattiin ”Heurekan pikkuveljeä”. Junarataa ehdotettiin katettavaksi aina Lappeenrannantieltä
Juvantielle saakka. Keskusta voisi laajeta tälle alueelle ja jättää junaradan alleen.

Muita täydennysrakentamisen paikkoja olivat Kalevankangas, Karila ja Pitäjänkirkon ympäristö.  Kalevankankaalle toivottiin teollisuuden sijaan
asuinrakentamista. Karilaan ehdotettiin kauppaa ja mäen ympäri kiertävää pururataa. Pitäjänkirkon läheisyyteen, vanhan hautausmaan reunaan
toivottiin matalaa asuinrakentamista.

2.4.12 Yhteenveto

Vastauksia saatiin ilahduttavan paljon. Vastauksissa painottuivat tietyt ikäryhmät ja aktiivisempaa otetta olisi kaivattu, että kyselyyn olisi saatu
vastauksia myös esimerkiksi nuorilta ja seniori-ikäisiltä. Kokonaisuudessaan vastaajia oli kuitenkin siinä määrin, että tiettyjen kokonaisuuksien
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voidaan katsoa nousevan teemoina esiin. Tällaisia olivat keskustan kehittäminen ja vetovoimaisuus sekä liikkumisympäristöt, erityisesti
pyöräilyverkoston osalta.

Keskusta-aluetta toivottiin kehitettävän tiiviimmäksi, täydennysrakentaminen koettiin keinoksi lisätä alueen viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.
Toiminnallista kehittämistä kaivattiin erityisesti satamaan. Muita kehittämistoiveita olivat viheralueiden kunnostaminen ja lisääminen sekä
kulttuuriperintöarvoja sisältävien ympäristöjen vaaliminen. Suurimmaksi keskustan kehittämistä koskevaksi toiveeksi muodostui pyöräilyväylien
kehittäminen. Pyöräilyreitistöön kaivattiin parannusta laajemminkin kantakaupungin alueella, mutta erityisesti keskustassa. Keskustassa pyöräily
koettiin liikenneturvallisuuden kannalta heikoksi, jatkuvuus ympäröiviltä alueilta oli huono ja pyöräilijän ”paikka” katutilassa oli epäselvä.

Osayleiskaavaratkaisun kehittämisen kannalta kyselyssä saatiin hyviä ideoita ja näkökulmia suunnittelutyön tueksi. Vaikka osa kehittämisideoista oli
hyvinkin yksityiskohtaisia, muodostui vastauksista laajempia kokonaisuuksia, joiden huomioiminen on yleiskaavataso huomioiden edullista. Kysely on
ollut osa kantakaupungin osayleiskaavatyön aloitusvaiheen vuorovaikutusta. Vuorovaikutus osallisten suuntaan jatkuu muun muassa kaavatyön
aikana järjestettävin yleisötilaisuuksin. Kyselyyn vastanneiden määrän ja saatujen tulosten perusteella voidaan internetpohjainen kysely todeta
jatkossakin hyväksi vuorovaikutuskanavaksi kaavaprosessin aikana.

3 LUONNOSVAIHE
3.1 KAAVALUONNOKSESTA JÄTETYT MIELIPITEET JA NIIDEN VASTINEET

Kaavaluonnoksesta jätetyt lausunnot ja mielipiteet on koottu vastineluettoloon. Vastineluettelossa on tiivistelmä jätetystä palautteesta vasemman
puoleisessa sarakkeessa ja kaavan laatijan vastine oikeanpuoleisessa sarakkeessa.

Osallinen ja tiivistelmä palautteesta Vastine

1. Etelä-Savon pelastuslaitos, 22.2.2017

Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa osayleiskaavan
kaavaluonnokseen.

1. Merkitään tiedoksi.

2. Ympäristölautakunta, 9.3.2017

Kantakaupungin osayleiskaavatyötä on toteutettu pitkäjänteisesti ja
työn tueksi on laadittu kattavasti taustaselvityksiä. Kaavatyö on
toteutettu kokonaan paikkatietoaineistona, mikä mahdollistaa aiempaa
paremmin kaavatyön hyödyntämisen kaikissa maankäyttöratkaisuissa.
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Koska kaava käsittää kaikkiaan seitsemän teemaltaan erilaista
kaavakarttaa, on tärkeää huolehtia riittävän tehokkaasta tiedon
jakelusta kaikkien kaavakarttojen osalta kaupungin sisällä ja eri
sidosryhmille.

2.1 Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavan taustaselvitykseksi
on laadittu kattava viherrakenne-, maisema- ja ekosysteemipalvelut -
selvitys. Jatkossa tulee huolehtia, että tarvittavat viheryhteydet
säilytetään eikä rakentamista suunnitella liian tiiviiksi alueille, joilla on
luonto- ja virkistyskäyttöarvoja (Urpola-Pitkäjärvi, Rokkala, Salosaari), ja
taustaselvityksissä esille nostetut maisema-arvot huomioidaan alueiden
jatkosuunnittelussa (esim. Kyyhkylä).

2.2 Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että kaava ohjaa
yhdyskuntarakenteen kehittymistä siten, että kehittyvät ja kasvavat
taajama-alueet tukeutuvat olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen,
ja uusille teollisuusalueille (Pieksämäentien ja uuden Vt5 -linjauksen
välinen alue ja Tikkala) on pyritty osoittamaan sijoituspaikat riittävän
suojaetäisyyden päästä asuinalueista. Teollisuusalueet on merkitty
kaavakarttaan 1 merkinnällä Työpaikka-alue, jolle voidaan
asemakaavoittaa ympäristöhäiriötä tuottavaa tuotantotoimintaa ja
muuta tilaa vaativaa työpaikkatoimintaa. Olemassa olevien
teollisuusalueiden osalta (Tusku ja Oravinmäki) merkintää pyydetään
olemassa olevien asuinalueiden (Tuskun uusi ja vanha asuinalue, Tupala
ja Peitsari) läheisyyden takia täsmentämään siten, että kaavamerkintä
sallii vain ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden alueelle tai
siten, että kaavamerkintä huomioi alueelle sijoitettavien
teollisuustoimintojen osalta läheisten asuinalueiden asettamat
rajoitteet. Vuolingontien pohjoispuolelle osoitettua
teollisuusaluemerkintää tulee harkita uudelleen, koska olemassa oleva
teollisuus on siirtymässä alueelta pois ja suojaetäisyys erityisesti
Tuskun uuteen asuinalueeseen on pieni. Muutoin kaava ohjaa erilaisten
toimintojen sijoittumista siten, että se tukee hyvin terveellistä

2.1 Kaikki kaavakartat ovat oikeusvaikutteisia ja niitä ohjataan
tulkitsemaan kokonaisuutena seuraavalla merkinnällä:
”Yleiskaavakartat n:o 1-7 ovat lähtökohtana laadittaessa ja
muutettaessa osayleiskaavaa, asemakaavaa tai ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42§).”

2.2 Tilaa vaativien työpaikkojen alueen kaavamerkintää on
täydennetty seuraavasti:

Työpaikka-alue, jolle voidaan asemakaavoittaa ympäristöhäiriöitä
tuottavaa tuotantotoimintaa ja muuta tilaa vaativaa
työpaikkatoimintaa. Alueelle voidaan muun työpaikkarakentamisen
ohella sijoittaa tuotannolliseen pääkäyttötarkoitukseen liittyviä
myymälätiloja. Asuinalueiden läheisyydessä tulee kiinnittää huomiota
toimintojen yhteensovittamiseen siten, ettei aiheuteta haittaa
asuinalueille. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon virkistys- ja
viheryhteyksien jatkuminen sekä kiinnittää erityistä huomiota
muodostuvien hulevesien käsittelyyn ja alueelta pois johtamiseen.
Asemakaavoituksessa tulee noudattaa karttojen 2-7 merkintöjä ja
määräyksiä.
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asumista.

2.3 Ympäristölautakunta pitää myös hyvänä osayleiskaavan tavoitetta
pyöräily- ja muun kevyen liikenteen verkoston parantamiseksi ja
eheyttämiseksi sekä kaavaselostuksessa esitettyjä linjauksia keskustan
pysäköinnin keskittämiseksi siten, että autoilua keskusta-alueella
voidaan vähentää. Kaavassa esitettyjen uusien yhteystarpeiden osalta
tulee huomioida, että uusien yhteyksien tarkemman suunnittelun ja
sijoittelun yhteydessä tulee vielä erikseen arvioida mahdollisten uusien
yhteyksien vaikutukset luontoarvoihin.

2.4 Kantakaupungin osayleiskaavan tavoitteena on ohjata Pursialan
alueen kehittämistä pitkällä tähtäimellä teollisuusalueesta pohjaveden
kannalta riskittömämpien toimintojen alueeksi. Kaavamerkinnällä tulisi
selkeästi täsmentää, että alueelle ei tule ohjata sellaista uutta
teollisuustoimintaa, josta voi olla riskiä pohjaveden muodostumiselle
tai laadulle.

2.3 Pohjoisen kehäväylän yhteystarve-merkinnän osalta kaavan
vaikutusten arviointia on täydennetty ja linjausta tarkastettu.

2.4 Kaavamerkintä pitää sisällään tavoitteen pohjaveden
suojelemiseksi. Uusien toimintojen sijoittelussa tulee huomioitavaksi
kaavan tavoite pohjavesien suojelusta, jolloin sellainen uusi toiminta,
joka muodostaa riskin pohjavesien muodostumiselle tai laadulle, on
lähtökohtaisesti kaavan tavoitteiden vastainen.

1. Hirvensalmen kunta, 6.3.2017

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa
kaavaluonnokseen.

3. Merkitään tiedoksi.

2. Puumalan kunta, 23.3.2017

Ilmoitus, ettei Puumalan kunta lausu kaavaluonnoksesta. 4. Merkitään tiedoksi.

3. Fingrid Oyj, 27.3.2017

5.1 Osayleiskaava-alueella sijaitsevat Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohdot 5.1 Merkitään tiedoksi.
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Visulahti-Huutokoski ja Visulahti-Pyhävesi, 400 kV voimajohdot
Yllikkälä-Huutokoski A ja B sekä Visulahden sähköasema. Lisäksi
alueelle sijoittuu Fingrdin 110 kV voimajohtohanke Savonlinna-
Visulahti. Voimajohtojen sijainti on esitetty lausunnon yhteydessä
toimitetulla kartalla.

Fingrid on tehnyt vuonna 2013 maakuntakaavan taustaselvityksen
uuden 110 kV Savonlinna-Visulahti voimajohdon toteuttamisesta. Uusi
110 kV voimajohto on suunniteltu sijoittuvan nykyisen Suur-Savon
Sähkö Oy:n 110 kV voimajohdon rinnalle johdon eteläpuolelle noin 76
kilometrin matkalla välillä Visulahden sähköasema - Tammenlahden
sähköasema. Uutta johtoaluetta tarvitaan 16 metriä. Voimajohto on
osoitettu Etelä-Savon 2.vaiheen maakuntakaavassa.

5.2 Osayleiskaavaluonnoksessa Fingridin voimajohdot on otettu
huomioon kartassa 2 "Liikenne ja verkostot", ja Visulahden sähköasema
on erityisalueena kartassa 1 "Yhdyskuntarakenteen ohjaus".
Voimajohdot on osoitettu merkinnällä Olemassa oleva tai suunniteltu
400 kV tai 1 10 kV voimalinja, mikä on hyvä ja joustava merkintä
yleiskaavaan.

5.2.1 Edellä mainittu 110 kV voimajohtohanke Visulahti-Savonlinna olisi
hyvä merkitä yleiskaavakartalle. Se sijoittuu aivan kaavan ulkorajan
tuntumaan, mutta voimajohdon sijoittuessa nykyisen 1 10 kV
voimajohdon eteläpuolelle, se tulee pienen osin yleiskaava-alueelle.

5.2.2 Voimajohdot olisi hyvä merkitä selkeästi ja johdonmukaisesti
siten, että yksi viiva kuvaa useampaa voimajohtorakennetta (samassa
voimajohtokäytävässä). Luonnoksessa Huusharjun eteläpuoliset
voimajohdot on esitetty kahdella erillisellä z.-viivalla, kun taas
keskustan pohjoispuoliset voimajohdot ovat yhdellä viivalla.

5.3 Yleisesti Fingrid muistuttaa vielä maankäytön suunnittelussa
huomioitavista seikoista:

- Kaavoituksen täytyy mahdollistaa valtakunnallisesti merkittävien

5.2.1 Osoitetaan kaavakartalla esityksen mukaisesti.

5.2.2 Osoitetaan kaavakartalla esityksen mukaisesti.

5.3 Merkitään tiedoksi ja huomioidaan kaavan laatimisessa
tarpeellisilta osin.
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voimansiirtoyhteyksien ylläpito ja kehittäminen.
- Alueita ei saa suunnitella sellaiseksi, että ne olisivat ristiriidassa Fingrid

Oyj:lle lunastetun käyttöoikeuden supistuksen tai yleisten
turvallisuusmääräysten kanssa.

- Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa olla
ristiriidassa ympäristön sähköturvallisuuden kanssa eikä se saa
aiheuttaa vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle.

- Lunastetulle voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai
rakennelmia ilman erityistä lupaa. Em. rakenteet tai laitteet eivät
pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä korkeita. Rakennusrajoitusalue
koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia.

- Teiden ja katujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä
Liikenneviraston ohjeessa "Sähköjohdot ja maantiet" (2011) esitetään.

- Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta.
Johdon omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja
oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä.

- Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai pensaita,
joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Myös
reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan.

- Voimajohdon suhdetta maankäyttöön asioita käsitellään Fingrdin
julkaisemassa oppaassa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen
yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maankäytön suunnittelussa, joka on
ladattavissa Fingridin internetsivuilta.

- Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta
tulee pyytää Fingridista erillinen risteämälausunto.

4. Henkilö 1, 31.3.2017

6.1 Rantareitti muutettava maisemareitiksi. Rantareitille ehdotetaan
myös kartan mukaista linjausta:

6.1 Rantareitin on ajateltu olevan luonteeltaan teemallinen
ulkoilureitti tai -polku, joka yhdistää Saimaan rantamaiseman
parhaat palat Mikkelin kantakaupungin alueella yhden reitin
varrelle. Osittain reitti on jo rakentunut taajamarakenteen sisään
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Linjaus mukailisi reittiä Porrassalmentie / Kotilantie / Hyyryläntie /
Sokkalanmäentie. Perusteluina esitetään, että reitti on jo valmiina ja
väylillä on toimivat tiehoitokunnat. Uuden väylän osuus olisi noin 200
m ja valtatien alitus sekä päällystystyöt. Sokkalanmäeltä avautuu koko
kylän yli avautuva peltomaisema. Vitsiäläntieltä näkymä kahdelle
lammelle ja peltojen keskellä olevalle hoidetulle kosteikolle, joka toimii
keväisin ja syksyisin muuttolintujen levähdyspaikkana. Kosteikolla on
pesinyt joutsen- ja kurkiparit jo kymmeniä vuosia. Löydöntiellä näkymä
Löydön lammelle, metsäkannakkeitten ja peltomaisemien jälkeen
muun muassa Vihkon kievari.

6.2 Kyläaluetta toivotaan laajennettavan Valkolantien kohdalta
Koskilantien länsipuolelle jo olevan asutuksen lisäksi Kalliolan kohdalta
Pohjoiskankaalle, kohti Lintumaista. Laajennuksesta on esitetty myös

jäävinä kevyenliikenteen reitteinä. Muilta osin rantareitin linjaus
on vielä ohjeellinen ja sen sijainti tulee määrittymään
tarkemman suunnittelun yhteydessä.

6.2 Kyläalueen rajausta on tarkistettu saatujen palautteiden
pohjalta. Tarkastettu rajaus on esitetty kaavakartalla 1,
yhdyskuntarakenteen ohjaus.
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karttarajaukset:

5. Henkilö 2, 10.4.2017

7.1 Valtatien ja Kattilanlahden välinen alue tulee jättää kokonaan 7.1 Alue on voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen
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viheralueeksi. Sinne merkitty kehittyvän taajaman alue tulee poistaa, ja
koko lahden rantaympäristö merkitä kaupunkivihreäksi.

Taajama-alueeksi merkitty alue on luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeää liito-oravan elinaluetta. Alue kuuluu Mikkelin
sinivihreään sydämeen.

Kaupunki ylittää toimivaltansa. Korkein hallinto-oikeus on
päätöksessään KHO:2017:31 käsitellyt kaavamuutosta, jonka ainoa
todellinen peruste KHO:n mukaan oli pyrkimys saada yhdelle tontille
lisää rakennusoikeutta ja siten kasvattaa sen myynnistä saatavaa
kauppahintaa.

Suomen perustuslain 6 §:stä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta on
sovellettava myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa
kaavoituksessa. Periaate edellyttää, ettei alueiden omistajia aseteta
kaavassa toisistaan poikkeavaan asemaan, ellei siihen ole
maankäytöllisiä perusteita. KHO päätti, että käsittelyn kohteena olleelle
kaavamuutokselle ei ollut hyväksyttävää perustetta, joten
kaavamuutosta koskeva päätös oli kaupungilla olevan harkintavallan
väärinkäyttämistä.

korttelialuetta. Asuinkäyttöön asemakaavoitetut alueet on
kantakaupungin osayleiskaavassa osoitettu kehittyvä taajama -
merkinnällä. Alueen luonto- ja maisema-arvot tulevat
huomioitavaksi oikeusvaikutteisilla luonto- ja maisemakartoilla
esitettyjen merkintöjen myötä.

Kantakaupungin osayleiskaavalla ei oteta kantaa
rakennusoikeuksen määrään tai rakennustypologioihin, ne
ratkaistaan asemakaavavaiheessa.

6. Liikennevirasto, 11.4.2017

8.1 Kaava-alueella kulkee Liikenneviraston Puumala - Mikkeli väylä, joka
on merkitty kaavakartalle. Kaavakartalle tulisi lisätä vielä
Liikenneviraston Porrassalmen venereitti. Kaavakartalla on esitetty
vesiliikenteen yhteystarpeena Visulahden veneväylä sekä Salonsaaren
itäpuolelle ohjeellinen, kehitettävä veneväylä, jotka toteutuessaan
olisivat kumpikin kaupungin ylläpitämiä väyliä.

Puumala - Mikkeli väylän vesiliikenne aiheuttaa paikoin vaikutuksia
kaava-alueen rannoille, jonka johdosta Liikennevirasto muistuttaa, että

8.1 Kaavakartalle on lisätty Liikenneviraston Porrassalmen
venereitti.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavalla ei osoiteta
rakennusoikeutta tai ohjata yksittäisten rakennusten
sijoittumista. Merkitään liikenneviraston ohjeistus tiedoksi
tulevaa, tarkempaa suunnittelua varten.
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kaavoitettaessa ranta-alueita vesiväylän läheisyyteen, rakennusten ja
muiden rantarakenteiden suunnittelussa, sijoittamisessa sekä
toteuttamisessa tulee huomioida vesiliikenteen aiheuttama aallokko ja
rantaeroosio. Kaava-alueelle sijoittuvat merenkulun kiinteät
turvalaitteet (linjataulut) on huomioitava aluetta kehitettäessä siten,
ettei niiden näkyvyyttä vesillä kulkijoille tule peittää tai estää.

8.2 Kaavassa on esitetty uutta ohjeellista pyöräilyn aluereittiä vesistön
ylitse Tuppuralan ja Salonsaaren välille. Ohjeellisen vesistöylityksen
kohdalla ei sijaitse toistaiseksi vesilain mukaisia yleisiä kulkuväyliä
(vesiväyliä), mutta Liikennevirasto kehottaa huomioimaan alueella
kulkevat pienveneet siltayhteyden alikulkukorkeutta suunniteltaessa.
Siltojen aukkomitoituksen periaatteet (mm. sillan alikulkukorkeus, silta-
aukon vapaa leveys sekä turvallisuusväli) on esitetty Liikenneviraston
julkaisussa ”Suositukset vesistösiltojen aukkomitoista”
(Merenkulkulaitoksen julkaisuja 12/2005).

8.2 Merkitään tiedoksi.

7. Etelä-Savon maakuntaliitto, 12.4.2017

9.1 Etelä-Savon kehityksen kannalta keskeisimmän yleiskaavan
valmistelu on ollut perusteellista ja kaavatarkastelua on pohjustettu
perusteellisilla ja ansiokkailla selvityksillä. Erityismaininnanarvoinen
selvitys on Rakennetun ympäristön kehitys-raportti, jolla on
kaavaselvitystä laajempaakin arvoa Mikkelin kaupunkirakenteen
kehityshistorian kuvaajana. Niin selvitysten laadinnassa kuin kaavan
esittämistapaan liittyvissä ratkaisuissa näkyy valmistelijoiden halu
uudentyyppisten, alueen suunnittelukysymyksiin vastaavien
ratkaisumallien löytämiseen. Tässä on onnistuttu varsin hyvin.

Kaavaselostuksen mukaan kaavassa ovat asumisen painopisteenä
tiivistyvä keskusta sekä Saimaan rannat. Liikenteessä suositaan
ekologisia liikkumismuotoja, jonka myötä kaavalla otetaan kantaa
muun muassa kävely- ja pyöräilyverkoston kehittämiseen.
Elinkeinoelämälle luodaan toimintaedellytyksiä vahvistamalla

9.1 Ei aiheuta toimenpiteitä.
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teollisuusalueita sekä tukemalla keskustaa kaupan ensisijaisena
sijoittumispaikkana. Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen
on yksi kaavan isoista teemoista, ja sitä on kaavassa lähestytty
ekosysteemipalveluajattelun kautta.

Maakuntakaava toimii maankäyttö- ja rakennuslain 32§:n mukaan
ohjeena yleiskaavan laadinnassa. Suunnittelualuetta koskevat
seuraavat maakuntakaavat:

- Etelä-Savon maakuntakaava (vahv. 4.10.2010)
- Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava (vahv. 3.2.2016)
- Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava (hyv. 12.12.2016)

9.2 Edellä luetellut yleiskaavan periaatteet vastaavat
maakuntakaavassa esitettyjä taajamien alueidenkäytön suunnittelun
keskeisiä tavoitteita. Niiden viemisessä yleiskaavakartoille on myös
onnistuttu mainiosti. Ainoastaan asumisen osalta kaavaratkaisu on
vielä hapuileva. Asutusta (kasvava taajama-merkinnät) on
luonnoksessa sijoitettu eripuolille kaupunkirakennetta varsin runsaasti.
Alueiden taustoitus, vertailu, vaikutustarkastelu on vielä melko
ylimalkaista. Kasvava taajama-merkinnällä osoitettavia alueita tulisi
tarkastella asiakirjoissa analyyttisesti ja vetää tarkastelun pohjalta
johtopäätöksiä alueiden osoittamisen ja toteutuksen ajoittamisen
suhteen.

9.3 Maakuntakaavojen merkinnät ja niiden ohjausvaikutus on
huomioitu hyvin eikä merkittäviä eroavaisuuksia suunnitelmien välillä
ole. Tähän on vaikuttanut osaltaan se, että yleiskaavaa on valmisteltu
samaan aikaan 2. vaihemaakuntakaavan kanssa. Muutamien
yksittäisten maakuntakaavamerkintöjen osalta yleiskaavaa on kuitenkin
vielä syytä täsmentää:

- Kinnarin eritasoliittymän osalta VT 5:n uuteen linjaukseen liittyen

9.2 Osayleiskaavan väestötavoitetta on tarkistettu.
Suunnittelualueella on väestö kasvanut huomattavasti asetettua
tavoitetta nopeammin, jonka myötä myös tarve uusille,
taajamarakennetta laajentaville asuinalueille, on perusteltu.
Lisäksi keskustatoimintojen alueen laajeneminen Satamalahden
suuntaan tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia
yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. Vaikutusten arviointia
kaavan vaiheistuksen, vertailun ja toteutuksen suhteen on
täydennetty. Lisäksi Mikkelin kaupunki on päivittämässä
maapoliittista ohjelmaansa, jossa mainittuihin kysymyksiin
erityisesti paneudutaan.

9.3 Valtatie 5 uuteen linjaukseen liittyvät liikenneverkon
muutokset on tarkastettu kaavakartoille. Periaatteena on, että
hyväksytyt tiesuunnitelmat käsitellään jo toteutuneina
yhteyksinä/risteysalueina. Katsotaan, että näiltä osin
suunnitteluratkaisut on jo tehty ja kaava on näiltä osin
nykytilannetta toteava.

VT 5:n nykyinen linjaus on osoitettu yhdystie/kokoojakatu
merkinnällä.

Voimalinjojen merkinnät on tarkastettu Fingridin lausunnon
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tapahtuu niin merkittäviä muutoksia, että se tulisi merkitä
yleiskaavakarttoihin 1 ja 2 uutena eritasoristeyksenä ja korjata sen
sijainti vastaamaan suunnitelmia

- VT 5:n nykyinen linjauksen osalta merkintä olisi syytä muuttaa
yleiskaavakartoissa 1 ja 2 itäosastaan yhdystieksi siltä osin kuin tie ei
tule toimimaan pääkatuna

- kaikki 100 kV:n voimalinjat voisi yleiskaavakartassa 2 osoittaa
kaavakartalla. Ainakin Sairilan alueen kehittämisen osalta keskeiset
linjat puuttuvat kartalta

- Kalevankankaan Natura-alue (nat 8.402) on syytä täydentää
yleiskaavakarttaan 3 ja tarkastella ympäröivän maankäytön vaikutuksia
Natura-alueeseen

- Yleiskaavakarttaan 5 tulee lisätä vanhan kasarmialueen osalta 2.
vaihemaakuntakaavan mukainen maakunnallisesti arvokas länsiosa (ma
8.555)

- Yleiskaavakartasta 6 puuttuu maakuntakaavan mukainen
Porrassalmentien varren arvokas geologinen muodostuma (ge 8.496)

- Hiirolan varalaskupaikkaan liittyvä 2. vaihemaakuntakaavan mukaisen
suojavyöhykkeen (svl2 8.666) suunnittelumääräys tulisi huomioida
esim. yleiskaavakartan 1 yleismääräyksessä

Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole muuta kommentoitavaa kaava-
aineistosta.

mukaisesti.

Kalevankankaan Natura-alueen rajaus on tarkastettu ja
vaikutusten arviointia on täydennetty erityisesti suhteessa
Pohjoisen kehäväylän yhteystarvemerkintään (lisäselvitys).

Kaavakartalla 5 on huomioitu 2. vaihemaakuntakaavan mukainen
vanhan kasarmialueen länsiosa.

Porrassalmentien arvokas geologinen muodostuma on lisätty
kaavakartalle 6.

Hiirolan varalaskupaikan suojavyöhyke on merkitty kaavakartalle
merkinnällä Varalaskupaikan suojavyöhyke ja siihen kohdistuu
seuraava kaavamääräys:

Alueen suunnittelussa tulee huomioida lentoliikenteen
varalaskupaikasta johtuvat maankäytön rajoitukset. Alueelle
sijoittuvista rakennushankkeista on ennen rakennusluvan
myöntämistä pyydettävä puolustusvoimien ja Trafin lausunnot,
kun rakennuksen tai rakenteen korkeus on yli 30 m. Merkinnällä
on osoitettu Hiirolan varalaskupaikan suojavyöhyke.

8. Henkilö 3, 20.4.2017

10.1 Vaadimme, että tilan 491-437-5-2 osalta poistetaan
kaavamerkintä Rantareitti. Vastustamme myös samaa tarkoittavia
vaihtoehtoisia merkintöjä, koska myös ne aiheuttavat kohtuutonta
haittaa.

10.1 Rantareitin on ajateltu olevan luonteeltaan teemallinen
ulkoilureitti tai -polku, joka yhdistää Saimaan rantamaiseman
parhaat palat Mikkelin kantakaupungin alueella yhden reitin
varrelle. Rantareitistä ei arvioida aiheutuvan lainkaan melua,
koska sen on tarkoitus palvella pääosin kävelijöitä. Osittain reitti
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Rantareitti toteutuessaan aiheuttaa kohtuutonta haittaa
maanomistajalle. Tilan 497-437-5-2 pääelinkeino on maa- ja
metsätalous, toteutuessaan rantareitti pirstoo tilan metsä- ja
peltopalstat sekä poistaa hallinnasta laajoja metsä- ja peltoalueita.
Ottaen huomioon maaston muodot rantareitti merkinnän kohdalla
tilan 491-437-5-2 alueella tulee rakennettavasta linjauksesta kaiken
kaikkiaan merkittävän leveä. Lisäksi merkintä mahdollistaa kaikissa
muodoissa Mikkelin kaupungille laaja-alaisen lunastusmenettelyn
merkinnän alaisiin maa-alueisiin.

Merkintä tulee myös alentamaan kyseisen tilan vapaa-ajan asunnon
arvoa merkittävästi, jos merkittävä yleinen tieyhteys toteutetaan
vapaa-ajan asunnon välittömään läheisyyteen. Tiestä tulee
aiheutumaan merkittävää haittaa kyseisen tilan vapaa-ajan asunnolle
mm. liikennemelusta. Jos kaavoittaja pitää rantareitti linjauksen aluetta
maisemallisesti herkkänä rannan viheralueena, ei herkän ranta alueen
säilyttämistä tue yleisen tien rakentaminen. Rantaviivan suht tiheä
rakennuskanta tulee estämään avoimen näkyvyyden tieltä järvelle.

10.2 Vaadimme, että tilojen 491-437-5-2 & 491-437-2-41 osalta
poistetaan kaavamerkintä kyläalue, koska kyseinen merkintä aiheuttaa
kohtuutonta haittaa maanomistajalle. Tilojen 491-437-5-2 & 491-437-2-
41 pääelinkeino on maa- ja metsätalous, toteutuessaan kyläalue
merkintä käytännössä lopettaa tilan elinkeinon. Lisaksi merkintä
mahdollistaa kaikissa muodoissa Mikkelin kaupungille laaja-alaisen
lunastusmenettelyn merkinnän alaisiin maa-alueisiin. Vaadimme, että
kyläalue merkintä korvataan tilojen 491-437-5-2 & 491-437-2-41
kohdalla maa- ja metsätalousvaltainen alue merkinnällä.

Kyseisen kyläalue merkintä tilojen 491-437-5-2 & 491-437-2-41
kohdalla ei tue olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöä
ja palveluiden saatavuutta. Alueen kaikki lähimmät palvelut ovat
Mikkelin keskustassa tai Ristiinan keskuksessa.

Ottaen huomioon, että Etelä-Savo ja Mikkeli ovat Tilastokeskuksen

on jo rakentunut taajamarakenteen sisään jäävinä
kevyenliikenteen reitteinä. Muilta osin rantareitin linjaus on vielä
ohjeellinen ja sen sijainti tulee määrittymään tarkemman
suunnittelun yhteydessä. Alueella jää voimaan Saimaan
rantaosayleiskaava. Kantakaupungin osayleiskaava on ohjeena
muutettaessa tarkempaa osayleiskaavaa. Reitin perustaminen
edellyttää ulkoilureittitoimitusta.

10.2 Kyläalueen rajaus on säilytetty ennallaan. Kaavamääräys
mahdollistaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen alueella.
Kaavamääräyksissä todetaan myös, että alueen tarkemman
suunnittelun yhteydessä tulee huomioida edellytykset maa- ja
metsätaloudelle. Alueella jää voimaan tarkempi Saimaan
rantaosayleiskaava. Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040
on ohjeena muutettaessa tarkempaa osayleiskaavaa. Kaupunki ei
voi lunastaa maa-alueita kantakaupungin osayleiskaavan
kyläaluemerkinnän perusteella.

Kyläalue merkintä tukeutuu vuonna 2012 laadittuun Mikkelin
kaupunkiseudun rakennemallityöhön, jossa Mikkelin ja Ristiinan
välille on osoitettu kehitysvyöhyke. Merkinnällä tavoitellaan
myös joustavuutta alueen maankäytön kehittämiseen
tavoitevuotta 2040 silmällä pitäen. Kyläaluemerkintä antaa muun
muassa mahdollisuuden tarkastella alueen rakennusoikeuksen
lisäämistä tarkemman kaavoituksen yhteydessä.
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ennusteiden mukaan väestömääriltään voimakkaastikin taantuvia
alueita, ei tulevan tonttimaan arvolla (kysynnällä) voida katsovan
olevan merkittävää taloudellista arvoa verrattaessa nykyisen elinkeinon
tuloihin.

10.3 Katsomme, että näin laajassa kaavoitushankkeessa, kaikkien
merkittävimpien melulähteiden melu on selvitettävä. Nyt on selvitetty
vain osittain kaava-alueella kulkevien valtateiden aiheuttama melu.
Lisaksi minkään uuden väylän aiheuttamaa ympäristöhaittaa ei ole
selvitetty.

Selostuksessa viitattuun meluselvityksen ennustevuoteen 2025 voidaan
todeta yleisesti, että meluennusteet laaditaan pidemmälle aikavälille eli
nyt laadittavan kaavan ennustevuoden tulisi olla vuoden 2030 – 2040
välillä.

Vaadimme, että VT13 melu tulee selvittää. Nyt kyseisen väylän melua ei
ole tutkittu mitenkään.

10.3 Valtatielle 13/15 (Lappeenrannantie) laadittiin meluselvitys
välille Vatilantien liittymä - Sattilantien liittymä. Mallinnus tehtiin
nyky- (2016) ja ennustetilanteen (2040) liikennemäärillä.
Laaditun selvityksen pohjalta melualue-merkintää tarkistettiin
kaavakartalle 2. Liikenne. Muilta osin kyseisen valtatien
meluvaikutuksia on jo tutkittu muun muassa valtatien 13/15
välillä Kaihu - Silvasti laaditussa meluntorjunnan alustavassa
yleissuunnitelmassa (Kaakkois-Suomen tiepiiri, 2003).
Uusien väylien osalta meluvaikutuksia on arvioitu olevan
pohjoisella kehäväylällä sekä valtatie 5 uudella linjauksella.
Pohjoisen kehäväylän meluselvitys on laadittu osana
luonnosvaiheen liikenneselvitystä. Pohjoisen kehäväylän
ympäristövaikutuksia on tarkastettu ehdotusvaiheessa liikenteen
lisäselvityksessä. Valtatie 5:n meluvaikutukset on tutkittu osana
uuden linjauksen suunnittelua.

9. Metsähallitus, 20.4.2017

11.1 Palautteen antaja esittää, että merkinnällä luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue osoitettu kohde numero 22.
Karkialampi poistetaan. Alueelta on joskus otettu vähäinen määrä
soraa. Kartalla näkyvä suopainanne on täystiheää taimikkoa (5-7 m).

11.1 Kohde on vuonna 2014 vahvistetussa Karkialammen
osayleiskaavassa merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeänä alueena (luo). Kohde on vuonna 2009
inventoitu luontoselvityksen täydennyksessä Metsälain
mukaiseksi kohteeksi (saraneva).

Alueella jää kaavakartan 7 mukaisesti voimaan ko. Karkialammen
osayleiskaava. Tältä osin Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaavaratkaisu perustuu tuoreeseen tarkempaan
osayleiskaavaan. Mikäli luontoarvoissa on tapahtunut muutoksia,
tarkastetaan ne tarkemman osayleiskaavan päivityksen
yhteydessä. Luontoarvoja koskevien rajauksien tarkastaminen



VUOROVAIKUTUS MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVASSA 2040 33

11.2 Palautteen antaja esittää, että merkinnällä luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue osoitettu kohde numero 105.
Siekkilä tarkastetaan. Aluerajauksen sisälle sijoittuu vain muutama
vuosi sitten lainvoiman saanut asemakaava, missä alueen luontoarvot
on kartoitettu hyvin tarkasti ja alueelle on kaavoitettu liike- ja
teollisuustontteja. Aluerajaus tulee tarkistaa asemakaava selvitysten
pohjalta merkittävästi pienemmäksi.

voi edellyttää luontoselvityksen laatimista alueelle.

11.2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen
rajausta on tarkastettu. Kaavan tulkinnassa tulee huomioida
kantakaupungin osayleiskaavan esitystarkkuus sekä
oikeusvaikutus (MRL 42 §). Alueen asemakaava on ohjaava
kaavataso tarkemman suunnittelun ja alueella suoritettavien
toimenpiteiden kannalta.
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10. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), 21.4.2017

12.1 Tukesilla ei ole huomautettavaa Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaava 2040 -luonnoksen sisällöstä.

12.2 Esso Oy Ab:n sijainti on kuitenkin syytä tarkistaa; Tukesin
rekisterin mukaan ko. kohteen osoite on Kaapelikatu 4, Mikkeli.

12.1 Ei aiheuta toimenpiteitä.

12.2 SEVESO-kohteita esittävä kartta on päivitetty selostukseen
viimeisimmän Tukesin rekisterin mukaisesti. Rekisterissä ei
ollut enää merkintää Esso Oy Ab:sta.

11. Mikkeli seura, 21.4.2017

13.1 Osayleiskaavaehdotus on laadittu kulttuuriympäristön
huomioinnin (liite 5) osalta yhdessä kaupungin museotoimen kanssa.
Kaavaehdotus antaakin hyvät mahdollisuudet painottaa sen pohjalta
myöhemmin laadittavissa asemakaavoissa kaupungin linjauksiksi
esitettyjä päämajakaupungin, tiettyjen
kulttuurihistoriallisesti/maisemallisesti merkittävien pienalueiden ja
muutamien kaupungin uudempaa rakennustaiteellista ilmettä useiden
kohteiden voimalla omaleimaiseksi luoneiden arkkitehtien tuotosten

13.1 Kaavaratkaisua kaavakartan 5 osalta on tarkastettu. Mikkeli
seuralta pyydetään lausunto myös ehdotusvaiheessa.
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noteeraamista.

13.2 Seura on erityisen ilahtunut yrityksestä sujuvoittaa ja tehdä
turvallisemmaksi kevyen liikenteen käyttö myös keskusta-alueella.
Tähän liittyen on tervehdittävä ilolla kaavassa esitettyjä satama-alueen
vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä.

13.2 Ei aiheuta toimenpiteitä.

12. ESE-verkko Oy, 23.4.2017

14.1 ESE – Verkko Oy esittää että sen omistuksessa oleva 110kV
rengasverkko merkitään yleiskaavaan. Rengasverkko kulkee osin
samassa johtokäytävässä kuin Fingrid Oyj:n omistama Mäntyharju –
Visulahti 110kV ilmajohto. ESE – Verkon 110kV kulkee samassa
johtokäytävässä välillä Karikko – Riutta. ESE – Verkon mielestä 110kV
reitti on aivan keskeinen kaupungin sähkönjakelun kannalta ja se
sijainti tulisi merkitä yleiskaavaan. Reitti kulkee muuten ilmassa, pois
lukien väli Kirjala-VT13/KT62 risteys, joka on maakaapeli osuus. Reitin
tarkempi sijainti on dwg-liitteessä.

14.2 ESE - Verkon yhdyskuntaa palvelevat 110kV/20kV sähkö/muunto-
ja jakeluasemat tulisi meistä merkitä kaavaan erityisalue merkinnällä.
Näitä kohteita on Suojalammen, Siekkilän, Kirjalan, Tuppuralan ja
Harmaistensuon asemat. Pursialan ja Riutan asemat on jo merkitty
erityisalue merkinnällä. Riutan osalta tulee tarkistaa että kattaako
merkintä myös ESE-Verkon aseman alueen. Asemien paikat on
osoitettu liitekartoissa.

14.3 Vanhoista yhdyskuntateknisistä rakennuksista toteamme, että
Kalevankaan, Emolan, Hanhikankaan (sähkölaitos osa) ja Moision
muuntamoiden sähköteknisestä käytöstä tullaan luopumaan
lähitulevaisuudessa. Näille rakennuksille ESE – Verkolla ei ole käyttöä
jatkossa. Arkistokadun-, Lähemäen- ja Urheilupuiston muuntamot on
saneerattu tekniikaltaan ja ne tulevat olemaan käytössä vielä pitkään.

14.1 Merkitään rengasverkko palautteen mukaisesti.

14.2 Merkitään Suojalammen, Siekkilän, Kirjalan, Tuppuralan ja
Harmaistensuon sähkö/muunto- ja jakeluasemat palautteen
mukaisesti erityisalue merkinnällä.

14.3 Merkitään tiedoksi.
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Pursialan- ja Urpolan muuntamot on aikaisemmin luovutettu takaisin
kaupungille.

13. Pohjois-Savon ELY-keskus, 24.4.2017

15.1 Kaavaselostus ja liikenteelliset selvitykset

Liikenneselvitys ja siihen liittyvä vaikutustarkastelu on laadittu hyvin.
Tarkastelussa on huomioitu kaikki liikennemuodot, määritelty
liikennetavoitteet ja -ratkaisut yleiskaavatason vaatimalla tasolla.
Liikenneselvityksen yhteydessä tehty, suunnittelualueen ja kaikki
keskeiset liikkumisen muodot kattava liikennemalli palvelee myös
jatkossa liikennejärjestelmän toimivuustarkasteluissa.

Liikenneselvityksellä on tärkeä taustoitusrooli, kun kaavan selkeänä
tavoitteena on suosia ekologisia liikkumismuotoja, ja kehittää muun
muassa kävely- ja pyöräilyverkoston ja joukkoliikennettä.

Vaikutustarkastelussa (Kohta 8.8) on vielä tarve korostaa kaupan
kehittämisen kannalta merkittävän Karilan / Karikon alueen
jatkokaavoitukseen jätettyä liikenneverkkotarkastelua, joka jätettiin
pois nyt laadittavan kaavan liikenneselvityksestä. Ko. alueelle
maakuntakaavassa osoitetun kaupan suuryksikön (KM)
liikennetuotoksella on merkittäviä vaikutuksia lähialueen
liikenneverkolle.

On tärkeää, että Salosaaren liittäminen osaksi taajamarakennetta
(Kasvava taajama) on sidottu kaavamääräyksellä kantatien 62 varren
kevyen liikenteen väylän ja sille tarvittavan uuden Kirkonvarkauden
kevyen liikenteen sillan toteuttamiseen.

Selostuksen kaavan sisältöä kuvaavan osaan on hyvä täydentää vielä
liikenteen osalta (Kohta 7.4.2) alueen maantieverkkoa kuvaava luettelo.

15.1 Seudullisesti merkittävän kaupan palvelualueen
kaavamääräyksessä ohjataan Karilan alueen liikennesuunnittelua
seuraavasti:

Asemakaavoituksen yhteydessä tulee huolehtia oleellisten
liikennejärjestelyjen toteutumisesta yhtä aikaa korttelialueiden
rakentamisen kanssa.

Maantieverkkoa kuvaava luettelo on lisätty osaksi selostusta.

15.2 Vaikutusten arviointia kaavan aikataulutuksen, vertailun ja
toteutuksen suhteen on täydennetty. Lisäksi Mikkelin kaupunki
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15.2 Kaavakartat ja -määräykset

Yhdyskuntarakenteen ohjauksen ja jatkosuunnittelun kannalta olisi
tärkeää kaupalle, asumiseen kuin teollisuudellekin osoitettujen uusien
ja laajentavien alueiden käyttöön oton vieläkin voimakkaampi
vaiheistaminen / priorisointi. Painotuksessa tulisi näkyä, missä
olemassa olevia yhteyksiä ja saavutettavuutta voidaan parhaiten
hyödyntää. Tätä on syytä korostaa omalla kaava-
/suunnittelumääräyksellä. Esimerkkinä Visulahden kaupan /
työpaikkojen alue, jossa on valmis asemakaava ja katuinfra, lisäksi
valtatien 5 Mikkeli-Juva hankkeessa tehtävät järjestelyt parantavat
alueen yhteyksiä mm. kevyen liikenteen kannalta.

Liikenneverkon varausten osalta valtatien 5 uuteen linjaukseen ja
järjestelyihin liittyvät merkinnät on tarpeen osoittaa olemassa olevia
väyliä kuvaavilla merkinnöillä (Valtatie 5, kantatie 72, eritasoliittymät ja
pyöräilyreitit). Lisäksi rinnakkaistieksi jäävä valtatien osuus tulee olla
yhdystie/kokoojakatu-merkinnällä.

Luonnokseen sisältyviä väylävarausten viivamerkintöjä tulee täsmentää
muutenkin niin, että maantieverkon osana olevat yhdystiet ja niiden
jatkeena oleva katuosuudet esitetään yhdystie/kokoojakatumerkinnällä
YM:n merkintäohjeen mukaisesti. Tämä selkeyttää väylien osalta mm.
jatkossa tehtäviä asemakaavoja ja niihin liittyviä hallinnollisia
muutoksia.

Yhdysteistä liikenneverkkoa koskevalle kartalle tulee täydentää
yhdystiet, Suonsaari 15214 ja Rahula 15215. Porrassalmen yhdystiestä
tulee täydentää eteläinen osuus. Lisäksi Porrassalmentie on hyvä myös
osoittaa museotienä kulttuuriympäristön teemakartalla.

Valtatien 13 varteen osoitettu ohjeellinen pyöräilyreitti on parempi

on päivittämässä maapoliittista ohjelmaansa, jossa mainittuihin
kysymyksiin erityisesti paneudutaan.

Valtatie 5 uusi linjaus ja järjestelyt esitetään kartalla olemassa
olevia väyliä kuvaavilla merkinnöillä. Rinnakkaistie osoitetaan
yhdystie/kokoojakatu-merkinnällä.

Maantieverkon osana olevat yhdystiet ja niiden jatkeena oleva
katuosuudet esitetään kaavassa
yhdystie/kokoojakatumerkinnällä.

Kaavakartalle on täydennetty yhdystiet, Suonsaari 15214 ja
Rahula 15215 sekä Porrassalmen yhdystien eteläinen osuus.
Museotien status on huomioitu maisema-kartalla (kartta nro 6)
maisematie-merkinnällä.

Kevyenliikenteen osalta ei ole osoitettu yhteystarvemerkintöjä,
vaan on katsottu, että ohjeellinen reittimerkintä ilmaisee
tavoitteen järjestää alueelle kevyenliikenteen yhteys sekä
toisaalta jättää, kaavan esitystarkkuus huomioiden, riittävästi
liikkumavaraa jatkosuunnitteluun.

Pyöräilyreittien merkitsemistapaa olemassa olevien ja
ohjeellisten merkintöjen suhteen on tarkastettu. Kantatiellä 62
reitti on sijoitettu tien eteläpuolelle.
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esittää yhdystarvemerkinnällä, koska väylästä ei ole suunnitelmia.

Kantatiellä 62 (Pursialankatu – Metsä-Sairilantie) oleva
pyöräilyreittivaraus tulee siirtää kantatien eteläpuolelle, jolloin se on
laaditun toimenpideselvityksen mukainen.

14.  Henkilö 4, 24.4.2017

16.1 Osayleiskaavassa on liikenteen osalta esitetty kartalla yhteystarve
Mikkelin pohjoinen kehätie, joka yhdistäisi Mikkelin kaupungin
ongelmaista säteittäistä liikennettä eli kehätien pohjoispuolitse on ihan
kannatettava hanke.

Aiemmin vastaava kehätie oli suunniteltu kulkemaan sähkölinjaa pitkin.
Edelleen tämä sähkölinjan mukainen linjaus olisi kannatettavin. Valmis
maastokäytävä on jo olemassa ja samaan maastokäytävään voisi
sijoittaa helposti kevyen liikenteen väylän sekä mahdolliset urheilu- ja
maastoliikuntareitit.

Varsinkin Suonsaari-Tupala suunnalla on paljon hevoselinkeinoa, jolle
tällaiset reitit olisivat paikallaan. Osayleiskaavassa tieyhteys on vedetty
näille hevoselinkeinoille tärkeiden ja maisemallisesti arvokkaiden
peltojen läpi, aivan tilojen asuinrakennusten vierestä.

Tieyhteys on lisäksi viety maaston korkeimmille kohdille, joista melu
kuuluu Tupala-Peitsari alueelle, laajemmalle alueelle kuin mikä
kaavassa on melualueeksi merkitty. Tieyhteys kaavan mukaiselle
paikalle tarkoittaisi jopa pakkolunastuksia, runsaasti tiejärjestelyjä ja
melunsuojausta. Lisäksi linjaus ainakin Pieksämäentien puoleisessa
päässä osuu nykysuunnitelmassa arvokkaan luontokohteen päälle.

Ehdotan, että tieyhteys noudattelisi jatkossakin voimalinjan
maastokäytävää Savonradan-Suonsaarentien välisellä osuudella.

16.1 Pohjoisen kehäväylän linjausta ja sen vaikutuksia on
tarkasteltu liikenteen lisäselvityksessä. Linjausta on tarkastettu
myös kaavakartalle.
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Suonsaarentien itäpuolella on taasen asumatonta seutua, joten siellä
oin useita suunnitelmavaihtoehtoja, jos ei haluta pysyä valmiissa
maastokäytävässä.

15.  MTK metsälinja / Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, 24.4.2017

17.1 Mikkelin kantakaupungin kaavaluonnoksessa ja sen asiakirjoissa
on mielestämme hyvin tunnistettu maaseudun ja sen elinkeinojen
merkitys Mikkelin vetovoimalle ja elinkeinoelämälle. Maa- ja
metsätalouden elinkeinoja halutaan jatkettavan ja maaseutuelinkeinoja
toivotaan kehitettävän. MHY Etelä-Savo ja MTK metsälinja kannattavat
näitä tavoitteita tukevia kaavaluonnoksessa olevia esityksiä.

Kaavaluonnos nimensä mukaisesti on kantakaupungin
osayleiskaavaluonnos. Kaava-alueen rajaus ulottuu kuitenkin
merkittävästi laajemmalle kuin itse taajama-alueelle. Tällaisia ovat
esim. metsätalousvaltaiset alueet kaupungin molemmin puolin 5-tien
suuntiin ja Lappeenrannan tien suunta. Tämä aiheuttaa sen, että näille
alueille, joilla ei ole rakennuspainetta, virkistyskäyttöpaineita tai muuta
merkittävää maankäytön muutospainetta, sovelletaan samoja
kaavamääräyksiä kuin taajama-alueilla tai välittömässä läheisyydessä.
Kaavassa näiden alueiden käyttöä rajoitetaan samalla tavalla kuin
taajama-alueella. Näin ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, koska
alueiden käyttöpaineet ovat aivan erilaiset.

Mielestämme taajama-alueen ja sen välittömän läheisyyden
ulkopuolista kaavarajauksen tarpeellisuutta tulee tarkastella vielä
kriittisesti ja harkita esitetyn laajuisen kaava-alueen rajauksen
tarpeellisuutta etenkin yksityismailla. Metsätalousalueille on kaavassa
esitetty metsänkäyttöön vaikuttavia kaavamääräyksiä. Kaavassa ja sen
määräyksissä tulee huomioida, että metsätalousalueiden käyttöä ei ole
tarpeen ohjata kaavalla samalla tavalla kuin taajama-alueilla.

17.1 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040
ohjausryhmälle esiteltiin luonnosvaiheen palaute 13.10.2017
pidetyssä kokouksessa. Ohjausryhmä linjasi, ettei kaavarajausta
muuteta. Kaavamääräyksien sisältöä on tarkistettu
ehdotusvaiheeseen, huomioiden kaavan vaikutukset
metsätalouteen.
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Huomioitavaa on, että viheralueiden suurimmat kaavoitukselliset
tarpeet ovat taajamassa ja sen välittömässä läheisyydessä.

17.2 Kaavaan on merkitty Arvokkaita luontokohteita. Ne on lisäksi
jaoteltu eri ryhmiin. Alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja sisältää viisi
aluetta. Kaavamääräyksessä todetaan, että maisemaa muuttavaa
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.
Osalla kohteista, ainakin Matinmäki, Kommelinluolat ja Lampila, on
yksityismaita. Kaavamääräys aiheuttaa lisäkustannuksia
maanomistajalle ja voi pahimmillaan vaikuttaa haittaavasti metsien
järkevään käyttöön.

Kaavan selvityksissä ei ole esitetty sellaisia ympäristöarvoja, joiden
vuoksi ne olisivat tarpeen kaavassa merkitä kyseisellä
kaavamääräyksellä. Luontoarvot tulevat huomioiduksi normaalissa
metsätaloudessa metsälain, luonnonsuojelulain, muinaismuistolain tai
metsäsertifioinnin perusteella. Esitetyillä perusteilla kyseinen
kaavamerkintä tulee poistaa näiltä alueilta ja muidenkin alueiden osalta
harkita uudelleen.

Kaavan mukaan (kaavakarttaliite 1) alueet ovat metsätalousalueita.
1.5.2017 voimaan tulevan MRL muutoksen myötä MRL 128§ mukaista
lupaa ei voida asettaa maa- ja metsätalousvaltaisille alueille puiden
kaatoon.

17.3 Samassa 7.4.3 kohdassa ja kaavakarttaliite 3:ssa on kaavamerkintä
Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Suurin osa kaavaan
merkityistä alueista on liito-orava-alueita. Taustaselvityksien
perusteella alueita on rajattu liito-oravalle soveltuvina kokonaisina
metsikkökuvioina, vaikka havainto olisi tehty vain tietyssä osaa aluetta.
Näin laajan alueen merkitseminen aiheuttaa todellisen liito-orava-
alueen määrittelemisessä lisätyötä ja saattaa siten vaikuttaa
heikentävästi leimikon kiinnostavuuteen, ei ole tarpeen
metsätalousalueilla.

17.2 Lampilan osalta merkintä perustuu alueella voimaan
jäävään Sairilan rantaosayleiskaavaan. Kommelinluolien osalta
merkintä perustuu alueen arvoon valtakunnallisesti arvokkaana
kallioalueena. Arvotuksen yhtenä kriteerinä ovat myös alueen
biologis-ekologiset arvot. Alue on suunnitteluhetkellä voimassa
olevassa osayleiskaavassa osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi.

Kaavamerkinnästä on poistettu MRL 128 § mukainen
maisematyölupavelvoite. Kaavamääräyksin ohjataan alueen
luonto- ja maisema-arvojen turvaamista MRL 39 § huomioiden.

17.3 Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji. Sitä
koskevat tiukat lajisuojelumääräykset, jotka on Suomessa pantu
täytäntöön luonnonsuojelulailla. Lain 49 §:n kieltää liito-oravan
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen.
Tämä kielto on otettava huomioon myös maankäytön
suunnittelussa. Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040
ohjaustarkkuus huomioiden, on kaavoituksen tueksi laadittu liito-
oravan esiintymisen ja elinympäristöjen kokonaistarkastelu (Enviro,
2016). Kokonaistarkastelun tavoitteena on varmistaa lajin suotuisan
suojelutason säilyminen pitkällä aikavälillä kantakaupungin alueella.
Pääpaino on ydinalueiden ja niiden välisten yhteyksien
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Metsätaloudessa liito-orava huomioidaan luonnonsuojelulain
mukaisesti. Lain mukaisesti käsittelyissä säästetään lisääntymis- ja
levähdyspaikat sekä kulkuyhteydet. Liito-orava on muuttava laji ja sen
osoittaminen kaavassa, jonka aikajänne on yli 20 vuotta, ei taajamien
ulkopuolisilla metsätalousalueilla, joilla ei ole rakennuspaineita tai
muuta maankäyttöpainetta, ole tarpeen merkitä liito-oravan elinalueita
kyseisellä laajuudella. Lisäksi kaavamerkinnällä osoitetaan myös joitain
metsälain kohteita. Myös nämä huomioidaan metsätaloudessa jo
metsälain perusteella. Lain mukaan ne ovat pienialaisia, maastosta
selvästi erottuvia alueita.

Yleiskaavan yleispiirteisyyden vuoksi ja metsälain mukaisesti
huomioituina niiden merkitseminen metsätalousalueille ei ole tarpeen.
Kaavaselostuksessa ja kaavaan merkityt liito-oravalle soveliaat kohteet
tulee poistaa kaavasta.

17.4 Kaavassa on esitetty Kulttuurimaisema (Ku-ma) alueet, joilla maa-
ja metsätaloutta on harjoitettu jo vuosikymmeniä. Metsätaloutta jopa
vuosisatoja. Maaseutuelinkeinot ovat siten vaikuttaneet maisemaan jo
vuosisatoja ja kehitys jatkuu edelleen. Kaavassa on hyvin todettu, että
tämän kehityksen toivotaan jatkuvan edelleen ja on jopa suositeltavaa,
että alueelle sijoittuu maaseutuelinkeinoihin liittyvää yritystoimintaa.

Kehityksen jatkumiselle onkin edellytyksenä se, että alueiden käyttö
perustuu edelleen maaseutuelinkeinoihin, mutta alueita ei kuitenkaan
"museoida". Ku-ma alueiden maaseutuelinkeinoihin kuuluu
olennaisesti metsätalous. Kaavassa merkittyihin alueisiin sisältyy
merkittävissä määrin metsätalousalueita. Kaavamääräyksessä onkin
huolehdittava, että normaalia metsätalouden harjoittamista ei rajoiteta
Ku-ma alueilla.

17.5 Samassa kaavaselostuksen kohdassa 7.4.6 on myös Arvokas

kuvaamisessa.  Tämän vuoksi merkinnät ovat yleispiirteisempiä ja ne
kuvaavat osaa sellaisesta viherrakenteesta, joka turvaa suojelutason
säilymisen. Yleiskaavatasoisesti on kaavassa tarkasteltu suurempaa
kokonaisuutta, yksittäisiä rajauksia ja niiden ulottuvuuksia voidaan
tarkastella tarkemman suunnittelu yhteydessä. Tavoitevuosi
huomioiden on luonnollista, että muutoksia yksittäisissä kohteissa
tulee. Niitä tulee kuitenkin arvioida suhteessa
kokonaisrakenteeseen, joka on esitetty kantakaupungin
osayleiskaavassa.
Kaava-alue tulee myös käsitellä kokonaisuutena, tasapuolisesti.
Taajama-alueita ympäröivät metsäalueet ovat tärkeä osa koko
suunnittelualueen viherrakennetta.

17.4 Kaavassa esitetty Kulttuurimaisema (Ku-ma) merkintä ei ole
esteenä alueella harjoitettavalle metsätaloudelle. Metsätalouden
toimenpiteissä tulee kuitenkin huomioida alueen
kulttuurihistoriallisten maisema-arvojen säilyminen. Hyvin
suunnitellut metsätalouden toimenpiteet tukevat alueen
kulttuurimaiseman arvojen säilymistä.



VUOROVAIKUTUS MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVASSA 2040 42

geologinen alue tai kohde. Valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden
lisäksi kaavaan on merkitty muita arvokkaiksi luokiteltuja kohteita.
Kaavaluonnoksen kaavamääräyksessä todetaan, ettei toimenpiteillä
aiheuteta haittaa maisemakuvaan tai turmella arvokkaita
luonnonmuodostumia.

Geologiset muodostumat (alueet tai kohteet) ovat maaston muotoon
perustuvia kallioalueita tai muita merkittäviä geologisia kohteita.
Kummassakin tapauksessa on tarkoitus suojella geologista maaston
muodostumaa. Kaavalla siten ei ole tarpeen ohjata metsänkäyttöä
Etelä-Savon maakuntakaavassa samasta asiasta todetaan, että alueiden
metsien käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.

17.6 Kohdassa 7.4.6 on myös Harjujakso kaavamerkintä ja -määräykset.
Yllä mainittua Etelä-Savon maakuntakaavan periaate tulisi koskea myös
näitä alueita.

17.7 Edelleen samassa kohdassa 7.4.6 on myös kaavamerkinnät ja -
määräykset Merkittävä maastonmuoto. Merkittävä maastonmuoto on
geologinen muodostuma. Osa kohteista sijaitsee reilusti taajama-
alueen ulkopuolella, osin kaukanakin, talousmetsissä. Niiden merkitys
verrattuna taajama-alueilla oleviin on vähäinen. Kaavamerkinnästä ei
myöskään käy ilmi alueen laajuus. Kuitenkin kaavamääräyksessä on
jyrkkä ja kategorinen määräys, että puusto tulee säilyttää.

Talousmetsissä olevilla kohteilla määräys puuston säilyttämisestä on
liian voimakas. Kaavamääräys vaikuttaa jyrkän rajoittavasti puuston
käyttöön ja pitemmällä aikavälillä kohteen ominaisuudet vain
heikkenevät. Samaan asiaan, metsien liialliseen tiheyteen, on
kiinnitetty huomiota myös taustaselvityksissä. Puuston käsittelyssä

17.5 Sekä valtakunnallisesti että muutoin arvokkaiden
geologisten alueiden tai kohteiden inventoinneissa perusteina
ovat geologis-geomorfologiset, biologis-ekologiset sekä
maisemalliset tekijät. Lisäksi kallioalueiden arvotukseen
vaikuttavat kallioalueeseen tai sen lähiympäristöön liittyvät muut
arvot, kuten luonnontilaisuus, lähiympäristö, kulttuurihistoria ja
arkeologia sekä virkistyskäyttö.

Arvotusperusteet huomioiden on perusteltua, että arvokkaita
geologisia alueita ja kohteita suojellaan kokonaisuuksina, niiden
kaikki ominaispiirteet huomioiden. Kaavamerkintä ei estä
metsätalouden harjoittamista alueella, kun se tehdään kohteen
erityisluonteen edellyttämällä tavalla.

17.6 Harjujakso merkinnällä on osoitettu geologisesti ja
maisemallisesti arvokas harjuketjun osa. Merkintä sallii
metsänhoidolliset toimenpiteet, kun ne toteutetaan siten, että
harjuketjun maisemalliset ominaispiirteet säilyvät. Alueiden
ominaispiirteet on esitetty kaavan liitteistä löytyvässä Maisemat
ja miljööt 2017 -selvityksessä.

17.7 Kaavamääräystä on muokattu seuraavasti: Alueen
maisemalliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Metsätalouden
toimenpiteet tulee suorittaa alueen erityisluonteen
edellyttämällä tavalla. Alueelle ei tule sijoittaa ympäristöön ja
maisemaan huonosti soveltuvaa rakentamista, uusia
liikenneväyliä tai pääsähkölinjoja. Alueella ei tule toteuttaa maa-
ainesten ottoa tai muita alueen ominaispiirteitä heikentäviä
toimenpiteitä. Ma-alkuinen numero viittaa
osayleiskaavaselostuksen kohdeluetteloon.

Merkittävät maastonmuodot kytkeytyvät taajaman ulkopuolella
osaksi vesistömaisemia tai muodostavat maisemallisen
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tulisi sallia normaalit metsätalouden toimenpiteet.

17.8 Arvokas vesistömaisema. Kohdan 7.4.6 kaavamerkinnöissä ja -
määräyksissä todetaan, että metsänhoidolliset tai maaperän
muokkaamiseen liittyvät toiminnot tulee toteuttaa siten, että
maiseman ääriviivat ja reunavyöhykkeet säilyvät ehjinä.
Kaavamääräyksellä ei tule rajoittaa metsänhoitoa. Kaavamääräyksen
tarpeellisuutta tulee vielä harkita.

kiinnekohdan taajaman reunalla, jotka usein ovat asukkaiden
lähivirkistysympäristöä.

17.8 Vesistöt on todettu Maisemat ja miljööt 2017 -selvityksessä
tärkeäksi osaksi Mikkelin kantakaupungin maisemaa, sillä ne
avaavat pitkiä näkymiä ja paljastavat alueen suurmaiseman
luonteen. Mikkelin alueella vesistöjen taloudellinen ja
toiminnallinen luonne korostuu; vesistöjen muodostamat reitit
ovat muovanneet maisemaa siinä missä tärkeät tieyhteydetkin.

Mikkelin kantakaupungin alue on tiivistä yhdyskuntarakennetta.
Yhtenäisiä, rakentamattomia ranta-alueita on säilynyt
virkistysalueiden yhteydessä sekä pienillä lammilla ja järvillä.
Vesistömaisemien vaaliminen on tärkeää alueen identiteetin ja
vetovoimaisuuden kannalta. Maiseman rajoja ja
reunavyöhykkeitä muodostavilla metsäalueilla voidaan
harjoittaa metsätaloutta. Metsätaloutta tulee kuitenkin
harjoittaa maisemallisen erityisluonteen edellyttämällä tavalla.

16.  Henkilö 5, 24.4.2017

18.1 Pohjoisväylän varaus ja Kalevankankaan virkistys- ja
luonnonsuojelualueen yhteystarpeet: Kaavassa on esitetty varaus
Pohjoisväylätie (itä-länsi -suuntainen yhteys Tusku-Kinnari). Varaus
lävistää Kalevankankaan alueen polkuineen, reitteineen ja eliöstön
kulkuyhteyksineen. Kaavassa tulisi esittää myös em. yhteystarpeet
Pohjoisväylän poikki, koska yhteys täytyy rakentaa tavanomaisia
ratkaisuja (alikulku, suojatiet) laadukkaampana virkistys- ja
luontoarvojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Strategisessa kehityskuvassa
esitetyn Sinivihreän sydämen aito jatkuvuus pohjoiseen vaatii myös
näiden yhteystarpeiden merkitsemistä.

18.2 Ratinlammen alueen (Vt 5 liittymän koillispuolella Graanin
kohdalla) kaavamerkintä keskustan kaupallinen alue olisi syytä poistaa.

18.1 Viherrakenne kartalle on lisätty viheryhteysmerkintä
pohjoisen kehäväylän yli.

18.2 Ratinlammen alueen hyödyntämistä kaupallisena alueena
puoltaa sen vetovoimaisuus valtatie 5 ja keskustan läheisenä
kohteena. Alue tukeutuu vahvasti olemassa olevaan
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Alueen rakennettavuus- ja luontoselvityksen perusteella edellytyksiä
toteuttaa luonnoksen esittämä käyttötarkoitus ei ole. Alueelle sopiva
merkintä olisi kaupunkivihreä tai alue, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja, tai alue, jolla hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää
erityistä huomiota.

18.3 Kiteenkylän kyläalue (kaava-alueen itäosassa) on merkitty kiinni
uuteen vt 5 -linjaukseen. Koska kyseessä on valtatie, olisi kyläalueen
pohjoisrajaa perusteltua siirtää kauemmas tiestä melu- ym. rajoitusten
takia.

18.4 Karilaan merkitty uusi eritasoristeys pitäisi poistaa, koska kohteelle
tarkoituksenmukainen ja paikalle jo suunniteltu risteystyyppi on
yhdessä tasossa, ja yksitasoisia risteyksiä ei ole muuallekaan erikseen
merkitty.

18.5 Vesitalouskarttaan on merkitty alueet, joilla hulevesien käsittelyyn
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koska Valtatie 5 kulkee alueen läpi,
ml. pohjavesialueen läpi, ja liikenne aiheuttaa paitsi jatkuvaa
vesistökuormitusta tiealueen valumavesien mukana, mutta myös
kemikaaliriskin onnettomuustilanteissa, niin olisi perustelua määrittää
koko vt 5 -käytävä ko. hulevesimerkinnän alueeksi. Tiealueen
valumavesien osalta täytyy olla erityisen tarkka imeyttämisen ja

yhdyskuntarakenteeseen ja se tukee alueen kantakaupungin
kaupallista kehittämistä tarjoamalla uusia sijaintipaikkoja tilaa
vaativalle kaupalle. Alueen sijoittuminen melualueelle tekee siitä
huonosti soveltuvan asumis- tai virkistyskäyttöön.

Luonnonarvojen huomioimisesta tarkemman suunnittelun
yhteydessä on huomioitu osoittamalla alueelle luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet (nro 50 ja 86) sekä
kaupunkivihreän alue. Alueen merkitystä korostaa vielä
Ratinlammen pohjoisosaan osoitettu sinivihreä sydän merkintä.

Alueen rakentamiseen liittyvät kustannukset sitoutuvat alueen
rakentamismäärään. Rakennusoikeuden määrää ja sijoittumista
ohjataan asemakaavalla, jossa arvioitavaksi tulevat myös
yhdyskuntataloudelliset kustannukset.

18.3 Kiteenkylän kyläalueen rajausta on tarkastettu. Kyläalue
merkintä ohjaa alueita, joilla voidaan tutkia haja-asutusta
tehokkaampaa maankäyttöä. Tämä edellyttää kuitenkin
kaavamääräyksen mukaista tarkempaa osayleiskaavaa, jonka
yhteydessä tulee tarkasteltavaksi mm. meluhaittojen vaatimat
suojavyöhykkeet.

18.4 Merkintä on poistettu.

18.5 Vesitalouskarttaa on päivitetty ja VT 5:n ympäristöä on
osoitettu hulevesiä koskevalla kaavamerkinnällä.
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suodattamisen osalta, koska ne muodostavat erityisen riskin niin pinta-
kuin pohjavesillekin.

18.6 Vesitalouskarttaan olisi syytä lisätä hulevesien käsittelyn lisäksi
muiden valumavesien puhdistuksen kannalta erityistä huomiota
vaativat kohteet, koska myös muut valumavedet kuormittavat vesistöjä
huomattavasti. Viheralueilta, metsistä, pelloilta ym. alueilta valuvat
vedet puhdistuvat parhaassa tapauksessa kosteikkojen avulla.
Kehittyvän ja tiivistyvän kaupungin maankäyttöä ohjatessa nämä alueet
tulisi huomioida. Esimerkki tällaisesta merkittävästä puhdistavasta
kosteikosta on Tuukkalan Konnunsuo, mutta puhdistavia kosteikkoja on
kaava-alueella useita.

18.7 Kaihunlahden länsirannalla on merkitty pieni alue Kehittyvä
taajama -merkinnällä Urpolanjokisuuhun. Kohdalla pitäisi olla merkintä
Kaupunkivihreä, koska yksittäisen talon/talojen kohdalla ei
muuallakaan ole erotettu rakennettua aluetta ympäröivästä
kaupunkivihreästä taajamamerkinnällä. Muu Kaihun alue on merkitty
loogisesti ja yhtenäisesti, tämä yhden tontin merkintä on poikkeama.
Ristiinantie on luontainen ja pätevä raja taajama- ja vihermerkinnälle.

18.6 Vesitalous karttaa on päivitetty laaditun
hulevesijärjestelmän kuvauksen pohjalta seuraavasti:

- Alueita, joilla hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää
erityistä huomiota, on muokattu paikkatietomuotoon laaditun
hulevesijärjestelmän kuvauksen pohjalta. Alueita analysoitiin
valuma-alueittain, jolloin pystyttiin paremmin tunnistamaan koko
valuma-alueen kannalta kriittiset kohteet sekä niiden yläpuoliset
valuma-alueet.
- Lisäksi kaavakartalle lisättiin informatiivisena
merkintänä nuolet, jotka kertovat hulevesien valumasuunnan.
- Merkinnät keskitettiin taajama-alueille tai
maankäytöltään merkittävästi muuttuville alueille. Näillä alueilla
hulevesien sääntelyn kannalta tärkeät alueet osoitettiin omalla
merkinnällään hulevesien sääntelyalueina.

18.7 Alue on voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen
korttelialuetta. Asuinkäyttöön asemakaavoitetut alueet on
kantakaupungin osayleiskaavassa osoitettu kehittyvä taajama -
merkinnällä.

17.  Metsäkeskus, 24.4.2017

19.1 Kaavaluonnoksessa ja sen tausta-aineistoissa on tunnistettu
metsien suuri merkitys niin alueen elinkeinojen, kehityksen,
virkistyksen, hyvinvoinnin kuin luonnonarvojenkin kannalta. Myös
kaavaluonnoksen kattaman alueen metsien ja viheralueiden kirjo on
varsin laaja rakennetuista puistoista ja suojelualueista aina selkeisiin
talousmetsiin. Jopa niin laaja, että kaava-alueen ulottuvuus tuntuu

19.1 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040
ohjausryhmälle esiteltiin luonnosvaiheen palaute 13.10.2017
pidetyssä kokouksessa. Ohjausryhmä linjasi, ettei kaavarajausta
muuteta.
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eräiden metsävaltaisten alueiden osalta kantakaupungin kehittämisen
kannalta tarpeettoman suurelta (esim. Lappeenrannantien ja tulevan 5-
tien suunnassa). Kaava-alueen rajausta tulisikin vielä tarkastella
uudelleen maa ja metsätalousvaltaisilla alueilla, joihin ei kohdistu
erityisiä maankäytön muutospaineita.

Puustolla ja puilla on oma kehitys- ja elinkaarensa. Näin puuston
tarkoituksenmukainen käsittely on tiettyjä suojelualueita lukuun
ottamatta tarpeen sielläkin, missä metsätalouden ohella tai sijaan
painottuvat muut metsien tai viheralueiden tuottamat hyödyt ja
käyttömuodot. Alueiden sujuvan hoidon ja käytön kannalta haluan
kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin kohtiin:

19.2 Kohdassa 7.4.3 Viherrakenne on Arvokkaan luontoalueen yhdeksi
"luokaksi" määritelty alue, jolla on erityisiä luontoarvoja. Alueilla ei
kaavaluonnoksen mukaan saa suorittaa maisemaa muuttavaa
toimenpidettä ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa. Kohteista
ainakin s. Lampila ja u. Matinmäki, Kommelinluolat pitävät sisällään
merkittävästi yksityismaita, joilla maisematyölupavelvoite voi aiheuttaa
metsien hakkuissa lisäkustannuksia ja viiveitä sekä vähentää
puunostajien kiinnostusta alueita kohtaan.

Ainakin edellä mainittujen kohteiden kaavamerkinnän tarpeellisuutta
tulisi harkita udelleen eikä kohteille ole tarpeen asettaa
maisematyölupavelvoitetta puiden kaadon osalta. Kaavaluonnoksen ja
nähtävillä olleen tausta-aineiston perusteella ei alueilla näyttäisi olevan
sellaisia luontoarvoja, jotka eivät tulisi huomioitua metsätalouden
toiminnoissa mm. metsälain, luonnonsuojelulain, muinaismuistolain tai
metsäsertifioinnin vaatimusten nojalla.

19.3 Kohdassa 7.4.3 Viherrakenne on määritelty luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet, jotka on osoitettu kartalla
punaisella rajauksella. Suurin osa kohteista on nimetty liito-oravan
elinalueiksi. Elinalueet on selvityksen mukaan rajattu laajasti ottaen
mukaan lajille sopivaksi arvioitu metsikkö kokonaisuudessaan, vaikka

19.2 Lampilan osalta merkintä perustuu alueella voimaan
jäävään Sairilan rantaosayleiskaavaan. Kommelinluolien osalta
merkintä perustuu alueen arvoon valtakunnallisesti arvokkaana
kallioalueena. Arvotuksen yhtenä kriteerinä ovat myös alueen
biologis-ekologiset arvot. Alue on suunnitteluhetkellä voimassa
olevassa osayleiskaavassa osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi.

Kaavamerkinnästä on poistettu MRL 128 § mukainen
maisematyölupavelvoite. Kaavamääräyksin ohjataan alueen
luonto- ja maisema-arvojen turvaamista MRL 39 § huomioiden.

19.3 Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji. Sitä
koskevat tiukat lajisuojelumääräykset, jotka on Suomessa pantu
täytäntöön luonnonsuojelulailla. Lain 49 §:n kieltää liito-oravan
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen.
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havainto olisi tehty vain tietyssä osassa. Rajaukset todetaan
tarkkuustasoltaan vaihteleviksi ja laajempiin ja varsinkin rakennetuilla
alueilla sijaitseviin rajauksiin saattaa selvityksen mukaan sisältyä myös
liito-oravan kannalta toisarvoisia tai jopa soveltumattomia osia.

Kohteiden merkitsemistapa ja laaja rajaus on metsätalouden kannalta
ongelmallinen. Todellisen elinalueen määritteleminen hakkuita
suunniteltaessa on työläämpää ja kaavassa laajana näyttäytyvät
rajaukset heikentävät kohteita sisältävien tai niitä sivuavien leimikoiden
kysyntää.

19.4 Kohdassa 7.4.6 Maisema on kulttuurimaisemiksi valittu
valtakunnallisesi arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi määritellyn
Porrassalmen alueen lisäksi runsaasti kohteita, joilla maatalouden
harjoittaminen on ollut jatkuvaa ja/tai alueita, jotka yhdessä vesialueen
kanssa muodostavat maisemallisesti edustavan kokonaisuuden.
Maisemakokonaisuuden tärkeimpiin osiin luetaan myös maiseman
kannalta tärkeä vanha puusto. Maiseman kannalta tärkeän vanhan
puuston käsitettä ei kaavaesityksessä avata, mutta selvityksessä
”Maisemat ja miljööt” puhutaan vehreistä jaloista lehti puista,
puukujanteista, vanhoista korkeiksi kasvaneista lehtipuista, mutta
toisaalta myös maisemaa reunustavista harjumänniköistä ja
kumpuilevista metsäselänteistä.

Selvityksessä ”Maisemat ja miljööt” todetaan, että kulttuurimaisema
voi säilyä vain, mikäli maaseutuelinkeino alueella pystytään jatkossakin
säilyttämään. Metsätalous on yleensä olennainen osa
maaseutuelinkeinoa ja sen elinvoimaisuutta. Siksi tulee huolehtia siitä,
ettei maiseman kannalta tärkeän vanhan puuston käsitettä tulkita liian
laajasti. (vrt. maakuntakaava, jonka suunnittelumääräyksissä

Tämä kielto on otettava huomioon myös maankäytön
suunnittelussa. Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040
ohjaustarkkuus huomioiden, on kaavoituksen tueksi laadittu liito-
oravan esiintymisen ja elinympäristöjen kokonaistarkastelu (Enviro,
2016). Pääpaino on ydinalueiden ja niiden välisten yhteyksien
kuvaamisessa.  Tämän vuoksi merkinnät ovat yleispiirteisempiä ja ne
kuvaavat osaa sellaisesta viherrakenteesta, joka turvaa suojelutason
säilymisen. Yleiskaavatasoisesti on kaavassa tarkasteltu suurempaa
kokonaisuutta, yksittäisiä rajauksia ja niiden ulottuvuuksia voidaan
tarkastella tarkemman suunnittelu yhteydessä. Tavoitevuosi
huomioiden on luonnollista, että muutoksia yksittäisissä kohteissa
tulee. Niitä tulee kuitenkin arvioida suhteessa
kokonaisrakenteeseen, joka on esitetty kantakaupungin
osayleiskaavassa.

19.4 Selostukseen on avattu vanhan puuston käsitettä. Vanhalla
puustolla tarkoitetaan kulttuurimaisema-alueen puuston
muodostamia saarekkeita, reunavyöhykkeitä, yksittäisiä
maisemapuita ja kujanteita. Merkinnällä tarkoitetaan puustoa, joka
on perinteisesti jätetty rakentamisen ja maatalouden ulkopuolelle.
Siihen voi kuitenkin kohdistaa maiseman ominaispiirteitä
huomioivia metsätalouden toimenpiteitä.
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kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden yhteydessä on käytetty
ilmausta puistot)

19.5 Kohdassa 7.4.6 Maisema on arvokkaina geologisina alueina tai
kohteina listattu valtakunnallisesti arvokkaiden kallio- ja
moreenialueiden lisäksi muita kohteita. Kaavaehdotuksen mukaan
alueelle toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa on katsottava,
ettei aiheuteta haittaa maisemakuvaan tai turmella arvokkaita
luonnonmuodostumia. Suunnittelumääräyksen mahdollinen vaikutus
metsien käsittelyyn jää esitetyssä muodossa tulkinnanvaraiseksi.

Merkinnän tavoitteena tulisi olla arvokkaan geologisen muodostelman
suojaaminen, eikä merkintää tulisi käyttää puuston käsittelyn
ohjaamiseen. Etelä-Savon maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä
tämä periaate on toteutettu toteamalla, että alueen metsien hoito ja
käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.

Edellisen periaatteen tulisi koskea myös samassa kohdassa 7.4.6
Maisema määriteltyjä Harjujaksoja.

19.6 Kohdassa 7.4.6 Maisema määriteltyjen arvokkaiden
vesistömaisemien osalta kaavaesityksessä on määräys: Rakentaminen
ja metsänhoidolliset tai maaperän muokkaamiseen liittyvät toiminnot
tulee toteuttaa siten, että maiseman ääriviivat ja reunavyöhykkeet
säilyvät ehjinä.

Määräyksen vaikutukset metsätaloudelle ja vaikutusalueen laajuus
jäävät määräyksen sanamuotojen pohjalta vaikeasti arvioitavaksi.
Muotoilu tulisikin metsätalouden osalta muuttaa tavoitteelliseksi eikä
myöskään tarkemmassa suunnittelussa metsätaloudelle tule asettaa
kaavamaisiin, esim. metrimääräisiä rajoituksia.

19.5 Sekä valtakunnallisesti että muutoin arvokkaiden
geologisten alueiden tai kohteiden inventoinneissa perusteina
ovat geologis-geomorfologiset, biologis-ekologiset sekä
maisemalliset tekijät. Lisäksi kallioalueiden arvotukseen
vaikuttavat kallioalueeseen tai sen lähiympäristöön liittyvät muut
arvot, kuten luonnontilaisuus, lähiympäristö, kulttuurihistoria ja
arkeologia sekä virkistyskäyttö.

Arvotusperusteet huomioiden on perusteltua, että arvokkaita
geologisia alueita ja kohteita suojellaan kokonaisuuksina, niiden
kaikki ominaispiirteet huomioiden. Kaavamerkintä ei estä
metsätalouden harjoittamista alueella, kun se tehdään kohteen
erityisluonteen edellyttämällä tavalla.

Harjujakso merkinnällä on osoitettu geologisesti ja
maisemallisesti arvokas harjuketjun osa. Merkintä sallii
metsänhoidolliset toimenpiteet, kun ne toteutetaan siten, että
harjuketjun maisemalliset ominaispiirteet säilyvät. Alueiden
ominaispiirteet on esitetty kaavan liitteistä löytyvässä Maisemat
ja miljööt 2017 -selvityksessä.

19.6 Vesistöt on todettu Maisemat ja miljööt 2017 -selvityksessä
tärkeäksi osaksi Mikkelin kantakaupungin maisemaa, sillä ne
avaavat pitkiä näkymiä ja paljastavat alueen suurmaiseman
luonteen. Mikkelin alueella vesistöjen taloudellinen ja
toiminnallinen luonne korostuu; vesistöjen muodostamat reitit
ovat muovanneet maisemaa siinä missä tärkeät tieyhteydetkin.

Mikkelin kantakaupungin alue on tiivistä yhdyskuntarakennetta.
Yhtenäisiä, rakentamattomia ranta-alueita on säilynyt
virkistysalueiden yhteydessä sekä pienillä lammilla ja järvillä.
Vesistömaisemien vaaliminen on tärkeää alueen identiteetin ja
vetovoimaisuuden kannalta. Maiseman rajoja ja reunavyöhykkeitä
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19.7 Kohdassa 7.4.6 Maisema on listattu myös merkittäviä maaston
muotoja. Kohdejoukko on todella vaihteleva. Osa kohteista sijaitsee
rakennetussa kaupunkiympäristössä, puistoissa,
luonnonsuojelualueella tai muinaismuistot lisäävät kohteen merkitystä.
Osa kohteista taas sijaitsee talousmetsäalueilla osin kaukanakin
vilkkaammista kulkureiteistä. Kohteita ei ole rajattu kartalle eikä niiden
laajuutta tai ulottuvuutta ole ilmaistu muillakaan tavoin.

Esitetty suunnittelumääräys "puusto tulee säilyttää" ei ole selkeissä
talousmetsissä sijaitsevien kohteitten osalta perusteltu. Myös muiden
kohteiden osalta se on liian kategorinen ja jyrkkä (vrt. esim.
puustoisuus pyrittävä säilyttämään). Monien kohteiden käyttö
edellyttää puuston käsittelyä, jota tukee mm. selvityksen ”Maisemat ja
miljööt” teksti "Kaupungista löytyy myös monia potentiaalisia
näköalapaikkoja, jotka tosin ovat tiheän kasvillisuuden peitossa tai
muuten vaikeasti tavoitettavia".

muodostavilla metsäalueilla voidaan harjoittaa metsätaloutta.
Metsätaloutta tulee kuitenkin harjoittaa maisemallisen
erityisluonteen edellyttämällä tavalla.

19.7 Kaavamääräystä on muokattu seuraavasti: Alueen
maisemalliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Metsätalouden
toimenpiteet tulee suorittaa alueen erityisluonteen
edellyttämällä tavalla. Alueelle ei tule sijoittaa ympäristöön ja
maisemaan huonosti soveltuvaa rakentamista, uusia
liikenneväyliä tai pääsähkölinjoja. Alueella ei tule toteuttaa maa-
ainesten ottoa tai muita alueen ominaispiirteitä heikentäviä
toimenpiteitä. Ma-alkuinen numero viittaa
osayleiskaavaselostuksen kohdeluetteloon.

Merkittävät maastonmuodot kytkeytyvät taajaman ulkopuolella
osaksi vesistömaisemia tai muodostavat maisemallisen
kiinnekohdan taajaman reunalla, jotka usein ovat asukkaiden
lähivirkistysympäristöä. Tämän vuoksi niiden vaaliminen myös
taajaman reuna-alueilla on perusteltua.

18.  Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry., 24.4.2017

Muistutuksessa esitettiin myös tiivistelmä sekä yhteenveto, jotka on
jätetty pois vastineluettelosta toiston välttämiseksi. Muistuttajan
esittämästä palautteesta on tähän kirjattu pidemmät, perustelut
sisältävät osuudet.

20.1 Yleiskaavaprosessiin osallistaminen heikkoa

Kantakaupungin osayleiskaavan 2040 luonnos on esitetty seitsemällä
erillisellä karttaliitteellä. Valittu osayleiskaavan esittämistapa on
vaikeaselkoinen, aiheuttaa sekaannuksia ja lannistaa kaupunkilaisen
osallistumisintoa kaavoitukseen. Kaavaluonnoksen kokonaistarkastelu

20.1 Seitsemän kaavakartan kokonaisuus on perinteisempään
kaavakarttaan nähden haasteellinen ja vaatii katsojaltakin
totuttelua. Useampi kaavakartta mahdollistaa kuitenkin eri
teemojen syvällisemmän tarkastelun ja jatkossa myös
yksittäisten teemojen päivityksen. Huomioiden kaavan
ohjaustarkkuus sekä tavoitevuosi on kaavamerkinnöissä haettu
joustavuutta. Tämä edellyttää eri kaavakarttojen esittämien
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erillisten teemakarttojen avulla on hyvin hankalaa. Esimerkiksi, jos
haluaa tarkastella viheralueiden sijaintia, pitää samalla jäljittää useasta
muusta kartasta, mitä varauksia ja toimintoja viheralueiden kohdille on
merkitty, esim. liikenneverkkoja. Asemakaavoituksessa ja tulevassa
kaupunkirakentamisessa tulee kuitenkin kyetä ottamaan huomioon
kunkin seitsemän - paikoin hyvinkin yksityiskohtaisen- kaavakartan
oikeusvaikutteisesti sitova aineisto.

Osayleiskaavan luonnoksen nähtävilläolon ajan jo ollessa meneillään
kaupungin nettisivuille ilmestyi paikkatietopohjainen karttatyökalu,
jossa teemakarttojen sisältöjä voi tarkastella päällekkäin. Tätä työkalua
ei kuitenkaan löydy loogisesti polun Etusivu » Palveluopas » Kaavoitus
»Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat päässä olevalta sivulta teksti
kohdasta, jossa osayleiskaava ensimmäisen kerran mainitaan: ko.
kohdan linkki ei vie työkaluaineistoon. Vasta sivun alalaidan erillisen
kaavakohdelistauksen osayleiskaavalinkki vie työkaluaineistoon. Näin
heikosti rakennetut ja päivitetyt nettisivut eivät takaa kaupunkilaisille
riittävää tiedonsaantia eivätkä osallistumismahdollisuutta.

Osayleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuuksista ei ilmoitettu kaupungin
nettisivujen etusivulla, vireillä olevien kaavojen sivulla eikä Länsi-Savon
päiväkohtaisissa menovinkeissä. Puutteellista tiedotuksesta johtuen
tilaisuudet eivät tavoita kaupunkilaisia eikä osallistuminen siten ole
edes mahdollista eikä näin puutteellinen tiedotus vastaa tasapuolisen
tiedonvälityksen vaatimuksia. Myöskään nettisivuilla olevaa
kaavakyselyä ei mainosteta kaupungin etusivulla, mikä olisi
vähimmäisvaatimus sille, että edes kaupungin nettisivuilla
kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana käyvät voisivat sen löytää,
osallistua ja vaikuttaa.

Kaavaselostuksen mukaan lausuntoja pyydetään viranomaisilta ja
kahdelta eri järjestöltä. Kuitenkin kaupunginhallituksen pöytäkirjan
mukaan lausuntopyyntöjen postituslistalla on ollut vain viranomaisia ja
yrityksiä eikä lainkaan yhdistyksiä tai kansalaisjärjestöjä. Kaupungin

tavoitteiden tasapainoista huomioimista jatkosuunnittelussa.
Tärkeänä on pidetty, että eri näkökulmat tulevat esiin
kantakaupungin osayleiskaavassa, lähtötietona tulevan
suunnittelun pohjaksi. Kantakaupungin osayleiskaavalla ei oteta
kantaa esimerkiksi rakentamisen määrään tai arkkitehtuuriseen
typologiaan (esim. eri asuinrakennustyypit), joten
ratkaisuvaihtoehtoja jää runsaasti.

Kaava on laadittu paikkatietomuotoon ja karttaohjelma-
tarkastelu tarjoaa myös parhaan työkalun eri teemallisten
karttojen tarkasteluun päällekkäin. Karttaohjelmaa on kehitetty
ehdotusvaiheeseen siten, että myös kaavamääräykset olisivat
helposti tarkasteltavissa. Kaupungin nettisivujen päivitys
mahdollistaa kaava-aineistojen jouhevamman tarkastelun.

Osayleiskaavatyön vuorovaikutusta on kuvattu kaavan liitteessä
2. Kaavaluonnoksen nähtävillä olo aikaa pidennettiin normaaliin
30 päivään verrattuna ja kaava oli nähtävillä kaksi kuukautta.
Nähtävillä olo aikaa pidennettiin kaavan laajuuden vuoksi, jotta
kaikilla osallisilla olisi edellytykset tutustua
kaavaluonnosmateriaaliin rauhassa. Nähtävillä olon aikana
järjestettiin kaksi avointa yleisötilaisuutta sekä kaavanlaatija kävi
kutsuttuna esittelemässä kaavamateriaalia erillisissä
tilaisuuksissa. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitettiin
kaupungin päättämissä ilmoituskanavissa (Mikkelin
kaupunkilehti, kaupungin virallinen ilmoitustaulu sekä kaupungin
nettisivut). Yleisötilaisuuksia mainostettiin vielä erikseen
Mikkelin kaupunkilehdessä ja Länsi-Savossa.

Lausuntopyyntöjä koskevaa listaa on ehdotusvaiheessa
täydennetty.



VUOROVAIKUTUS MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVASSA 2040 51

tulee olla aktiivisempi kansalaisjärjestöjen suuntaan ja pyytää
lausuntoja monipuolisesti myös yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Nyt
järjestöjen asiantuntemuksen ja laajan kansalaisnäkemyksen saaminen
mukaan kaavan laadintaan on täysin järjestötoimijoiden oman
aktiivisuuden varassa.

20.2 Kaava-aineisto puutteellista

Kaavaluonnoksen rajausten perusteiden pitävyyttä ei pysty arvioimaan,
koska luontoselvitykset pääosin puuttuvat tai ovat vanhoja ja
puutteellisia. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavojen
luontovaikutusten arviointia (MRL 1 §, 9 §), mutta sitä ei ole tämän
osayleiskaavan osalta tehty. Luontovaikutusten arvioinnin pohjaksi
tarvitaan riittävät luontotiedot vähintäänkin niiltä alueilta, joihin
kaavassa esitetään muutoksia nykytilaan sekä arvokkaista
luontokohteista. Myös vaikutukset Natura 2000 -alueisiin on arvioitava.

Myös olemassa olevien suojelualueiden merkinnät ovat puutteellisia,
esimerkiksi Hanhikankaan Natura 2000 -alue puuttuu sekä
teemakartasta (Kartta 3) että Natura 2000 -alueiden luettelosta
kaavaselostuksesta (s. 50). Kaavakarttojen rasterit ovat paikoin
epäselviä eivätkä vastaa kaavamerkintöjä selittäviä tekstejä karttojen
seliteosissa. Esimerkiksi Viherrakenne-kartassa (Kartta 3)
värimerkintöjen Kaupunkivihreä ja Maa- ja metsätalousvaltainen alue
kohdalla lukijan täytyy liitekartoista arvata tai päätellä itse, mitä värit
kartalla tarkoittavat, ne kun eivät vastaa seliteosan värejä.

Kaava-aineistosta ei käy ilmi kaupungin metsäomaisuus kaavan
vaikutusalueella ja se tulisi lisätä aineistoon.

Kaavaluonnoksessa todetaan, että suuri joukko osayleiskaava-alueella
olevia vanhoja yleiskaavoja jää voimaan. Uusi osayleiskaava kuitenkin
ohjaa voimaan tultuaan näiden vanhojen yleiskaavojen muuttamista.
Kaupunkilaisella on mahdoton työ hahmottaa, mitä muutospaineita
uusi kaava näille voimaan jäävien yleiskaavojen kattamille alueille tuo.

20.2 Kaavatyön yhteydessä laadittua ekosysteemipalvelut ja
viherrakenne selvitystä varten koottiin yhteen kaikki vuotta 2005
tuoreemmat luontoselvitykset ko. alueesta. Selvitykset toimivat
lähtötietona ekosysteemipalvelutarkastelulle, jonka yhteydessä
tarkasteltiin kriittisimpiä muutosalueita vielä tarkemmin.
Yleisesti ekosysteemipalvelut ja viherrakenne selvityksessä oli
tavoitteena laatia kokonaiskuva kantakaupungin
viherrakenteesta, sen olemassa olevista arvoista sekä
kehittämismahdollisuuksista. Ekosysteemipalvelut toivat
aiheeseen laajemman näkökulman, huomioimalla paremmin
myös viherrakenteen virkistykselliset ja kulttuuriset arvot.
Selvitystarpeita arvioidessa tulee myös huomioida kaavan
ohjaustarkkuus ja tavoitevuosi 2040. Kaava ohjaa
maankäytöltään muuttuvia alueita siten, että ne edellyttävät
tarkempia osayleiskaavoja ja/tai asemakaavoja. Kaavalla ei
osoiteta suoraan rakennuspaikkoja eikä rakennusoikeutta.
Tarkempien kaavatöiden yhteydessä tulee suunnittelun kannalta
mielekkäämpi vaihe laatia yksityiskohtaisempia luontoselvityksiä.

Natura 2000 -merkintöjä on tarkistettu. Viherrakennekartan
esitystekniikkaa on muutettu, että se olisi helpommin luettavissa
ja eri merkinnät paremmin toisistaan erottuvia.
Kaavaselostuksen vaikutustenarviointia on täydennetty
luonnonympäristön ja viherrakenteen osalta, huomioiden mm.
Hanhilammen Natura-alue.

Karttaote kaupunginomistamista maa-alueista on esitetty
selostuksen sivulla 24.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 alueella jää



VUOROVAIKUTUS MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVASSA 2040 52

Tilanne on epäselvä ja epätyydyttävä ja edellytämme, että kaavoittaja
tarkentaa asiaa.

Asemakaavat puuttuvat kaava-aineistosta kokonaan, vaikka ne
ohjaavat yleiskaava enemmän maankäyttöä ja rakentamista.
Kaavaselostuksessa todetaan, että jotkut valmisteilla olevat
asemakaavat voidaan vahvistaa, kun yleiskaava on lainvoimainen,
mutta ei mainita mistä asemakaavoista on kysymys ja mitä
asemakaavoja osayleiskaavan alueella kaiken kaikkiaan on vireillä.
Kaavaselostuksessa todetaan edelleen, että yleiskaava on ohjeena kun
asemakaavaa muutetaan, mutta ei kerrota mitä muutoksia yleiskaava
toisi asemakaava-alueille. Kaupunkilaiset eivät voi arvioida yleiskaavan
vaikutuksia, kun muutoksia ei ole esitelty selkeästi.

20.3 Yhdyskuntarakenteen ohjaus (Kartta 1)

20.3.1 Ratinlammen kosteikkoalue on tässä kartassa merkitty
rakentamisen alueeksi (C-4 Keskustan kaupallinen alue). Kuitenkin se
on tärkeä hulevesien sääntelyn alue, mikä on todettu myös kaava-
aineiston Liitteessä 5 (Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne) sivulla 33.
Alueelle on kaavassa myös merkitty liito-oravakohde, mutta muut
luontoarvot on sivuutettu vaikka alueella on Etelä-Suomessa
uhanalaisia luontotyyppejä ja Metso-kriteerit täyttäviä kohteita. Alueen
rakentaminen on todettu teknisesti vaikeaksi ja kalliiksi, mikä käy ilmi
Ratinlammen asemakaava-aineiston (Kaupunginhallitus 13.3.2017)
Liitteenä 8 olevasta Rakennettavuusselvityksestä. Edellytämme, että
rakentamismerkintä poistetaan kaavasta Ratinlammen alueelta ja
Ratinlammen rakentamisen suunnittelu lopetetaan. Kaupallisille

voimaan tarkempia osayleiskaavoja, joilla ohjataan mm. suoraan
rakentamista. Kantakaupungin osayleiskaava on ohjeena näitä
kaavoja muutettaessa. Voimaan jääviä osayleiskaavoja
toteutettaessa toimii kantakaupungin osayleiskaava
informatiivisena työkaluna arvioitaessa esm. rakentamisen ja
muiden toimenpiteiden yleisiä edellytyksiä.  Alueilla, joilla ei jää
voimaan tarkempia osayleiskaavoja, kantakaupungin
osayleiskaava ohjaa suoraan asemakaavoitusta.

Ajantasainen asemakaavatilanne on esillä Mikkelin kaupungin
nettisivuilla osoitteessa: https://www.mikkeli.fi sekä
tarkastettavissa kaupungin virastotalolla, kaupunkisuunnittelun
osastolla. Suunnitteluaikana vireillä olevista
asemakaavaprojekteista on kerrottu selostuksen kohdassa 4.1
Kaavoitustilanne, Asemakaavat. Kaavan vaikutukset on esitetty
kokonaisuudessaan selostuksen luvussa 8 Osayleiskaavan
vaikutukset. Luvussa on kerrottu ensin, kuinka vaikutusten
arviointi on tehty ja sen jälkeen vaikutusten arviointi on esitetty
teemoittain.

20.3.1 Ratinlammen alueen hyödyntämistä kaupallisena alueena
puoltaa sen vetovoimaisuus valtatie 5 ja keskustan läheisenä
kohteena. Alue tukeutuu vahvasti olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen ja se tukee alueen kaupallista
kehittämistä tarjoamalla uusia sijaintipaikkoja tilaa vaativalle
kaupalle. Alueen sijoittuminen melualueelle tekee siitä huonosti
soveltuvan asumis- tai virkistyskäyttöön.

Luonnonarvojen huomioimisesta tarkemman suunnittelun
yhteydessä on huolehdittu osoittamalla alueelle luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet (nro 50 ja 86) sekä
kaupunkivihreän alue. Alueen merkitystä korostaa vielä
Ratinlammen pohjoisosaan osoitettu sinivihreä sydän merkintä.

Alueen rakentamiseen liittyvät kustannukset sitoutuvat alueen
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palveluille on tilaa jo kaavoitetulla Visulahden alueella.

20.3.2 Ristiinantien itäpuolelle, Kaihunharjun virkistysalueelle, on
merkitty pieni alue Kehittyvää taajamaa. Muusta rakenteesta irrallaan
olevan yksittäisen virkistysalueella olevan tontin merkintä selitteen
mukaisella värillä ei ole yleiskaavatasoista kaupunkisuunnittelua. Lisäksi
alueelle on merkitty yleiskaavaluonnoksen teemakartassa 3
"Viherrakenne" monimuotoisuuskohde 134. Nykyisen kaavan mukaisen
pientalotontin kaavamuutos ja massiivinen rakennushanke vaikuttaisi
olennaisesti suunnitellun kansallisen kaupunkipuiston
toteuttamismahdollisuuksiin. Haluamme tässä yhteydessä myös
muistuttaa vuoden 2013 asemakaavoitushankkeesta, jossa em. tontille
suunniteltiin kahta viisikerroksista kerrostaloa. Yhdistyksemme
jäsenistön aloitteesta käynnistettyyn vetoomuskampanjaan osallistui
Stellan kansalaistorilla sekä verkossa yli 1 900 allekirjoittajaa, jotka
ilmaisivat vastustavansa alueen luonto- ja viheraluearvoja uhkaavaa
hanketta. Vetoomus luovutettiin 27.1.2014 silloiselle
kaupunginjohtajalle Kimmo Mikanderille kaavoituksessa huomioon
otettavaksi. Edellytämme, että kaavamerkintä Kehittyvä taajama
poistetaan osayleiskaavassa alueelta. Alueen kaikessa kehittämisessä
tulee huomioida sen kuuluminen erottamattomana osana
Kaihunharjun maisemakokonaisuuteen ja muodostavan sen
viheryhteyden Kattilanlahden länsirannan osalta.

20.4 Liikenne ja verkostot (Kartta 2)

20.4.1 Uusien tielinjausten tarve ja perustelut eivät ole
kaavaluonnoksessa kestäviä. Kalevankankaan metsien poikki linjattu
pohjoinen kehäväylä ei ole Liikenneselvityksen (s. 16) mukaan
tarpeellinen eikä kannattava: tieyhteydelle ei ole odotettavissa
juurikaan paikallista käyttöä satunnaisen tapahtumaliikenteen lisäksi.
Turhaksi investoinniksi tielinjauksella on kuitenkin erittäin merkittävät
haittavaikutukset luonto- ja viheralueyhteyksiin sekä -rakenteeseen ja

rakentamismäärään. Rakennusoikeuden määrää ja sijoittumista
ohjataan asemakaavalla, jossa arvioitavaksi tulevat myös
yhdyskuntataloudelliset kustannukset.

20.3.2 Alue on voimassa olevassa asemakaavassa
erillispientalojen korttelialuetta. Asuinkäyttöön
asemakaavoitetut alueet on kantakaupungin osayleiskaavassa
osoitettu kehittyvä taajama -merkinnällä. Alueen luonto- ja
maisema-arvot tulevat huomioitavaksi oikeusvaikutteisilla
luonto- ja maisemakartoilla esitettyjen merkintöjen myötä.

Kantakaupungin osayleiskaavalla ei oteta kantaa
rakennusoikeuksen määrään tai rakennustypologioihin, ne
ratkaistaan asemakaavavaiheessa.
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alueen virkistyskäyttöön. Kehäväylä esitettyine yhteystarpeineen
{Raviradantien jatke) pirstoisi Kalevankankaan virkistysalueen
totaalisesti. Edellytämme, että kehäväylälinjaus poistetaan kaavasta.

20.4.2 Osayleiskaavan tavoitteiksi mainitaan ekologisten
liikkumismuotojen suosiminen. Kaavoittajan onkin tarkistettava
pyöräteiden linjaukset kaavakartalla. Tärkeää olisi esimerkiksi
varmistaa, että kaikilta asuinalueilta on hyvät pyörätieyhteydet
keskustaan. Esim. Tupalasta ja Peitsarista kuljetaan paljon keskustaan
ja ihmisten siirtymisellä pyöräilyyn jokapäiväisenä liikkumismuotona
olisi iso kansanterveydellinen ja ympäristönsuojelullinen merkitys.

Teemakartan merkinnät ovat pyöräilyreittien osalta kaupunkilaiselle
epäselviä. Mitkä kaikki pyöräilyreitit karttaan on merkitty ja mitä
ohjeellinen pyöräreitti tarkoittaa? Jo rakennettua vai suunniteltua, vai
välillä kumpaakin? Kaupunkilaisen tulisi tuntea jokainen tie ja sen
kevyenliikenteenväylä pystyäkseen ottamaan kaavaan kantaa. Esim.
Valtatien 15 varrelle on merkitty ohjeellinen pyöräreitti, mutta siinä on
jo pyöräilyreitti, tosin eri puolella tietä kuin mitä kaavaan on piirretty.
Rantaraitti on epäselvä käsite, ilmeisesti tarkoittaa vain kevyen
liikenteen väylää? Sama epäselvyys merkinnöissä koskee muitakin
kulkuväylämerkintöjä teemakartassa, esim. karttaan merkitty
yhteystarve Anttolantieltä Parkkilantielle nykyisen Metsä-Sairilantien
linjausta noudattaen: mitä kehittämistä merkintä kuvaa, tieluokan
muutosta, linjauksen muutosta, liikennemäärien esitettyä muutosta?

20.4.1 Pohjoisväylän linjausta on tarkastettu kaavan
ehdotusvaiheeseen. Linjauksen vaikutusten arviointia on
täydennetty osaksi selostusta.

20.4.2 Pyöräilyverkko on autoliikenteen tapaan hierarkkinen,
jossa eniten käytetyt reitit erottuvat laadultaan ja
kunnossapidoltaan muista reiteistä. Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaavassa keskityttiin esittämään hierarkkisesti
tärkeimmät pyöräilyn pää- ja aluereitit. Reitit suunniteltiin
keskusverkkotarkastelun avulla, Liikenneviraston Jalankulku- ja
pyöräilyväylien suunnittelu -ohjetta hyödyntäen.

Pää- ja aluereitit muodostavat yhdessä pyöräilyn tavoiteverkon.
Pyöräilyn pää- ja aluereitit ovat myös jalankulkijoille tärkeimpiä
reittejä, minkä vuoksi voidaan puhua myös pyöräilyn ja
jalankulun tavoiteverkosta. Kaikki tavoiteverkon ulkopuoliset
yhteydet ovat paikallisreittejä, jotka yhdistävät asutuskylät pää-
ja aluereitteihin tai luokitukseltaan suurempiin keskuksiin. Myös
eriluokkaisten keskusten sisällä kulkevat pyöräilyreitit ovat
paikallisreittejä. Tavoiteverkkoa täydentävien paikallisreittien
ansiosta kaikki toiminnot ovat pyörällä ja jaloin helposti
saavutettavissa.

Pyöräilyn pääreitit, ja usein myös aluereitit, suunnitellaan
yleiskaavatyön yhteydessä. Sen sijaan paikallisreitit suunnitellaan
asemakaavassa tai siihen liittyvässä liikennesuunnitelmassa eikä
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20.5 Viherrakenne (Kartta 3)

20.5.1 Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen mainitaan
yhdeksi kaavatyön isoiksi teemoiksi. Osayleiskaavan laatimista ohjaava
strateginen ajattelu ei kuitenkaan ulotu luonnon hyvinvoinnin
edistämiseen. Vesistöt ja luontokohteet halutaan nähdä
"vetovoimakohteina" (Liite 9), mutta se ei millään tavoin näy
esimerkiksi liiteselvityksen havainnekuvissa.

20.5.2 Kaupungin viheralueet, sekä kaupunkivihreä että maa- ja
metsätalousalueet, ovat erittäin tärkeitä ympäristökasvatuksen
kannalta, mm. perusopetuksen, toisen asteen sekä varhaiskasvatuksen
luonto- ja ympäristökasvatuksen kohteina. Ympäristökasvatus tulisikin
lisätä kaavaselostukseen sekä kaavamerkkejä selittäviin teksteihin
näiden alueiden tärkeänä tehtävänä sekä niiden hoidon perusteena.

20.5.3 Luontoympäristöjen osalta osayleiskaavaa varten on tehty vain
liito-oravaselvitys sekä lueteltu muut jo tiedossa olevat arvokkaat
luontokohteet. Kaava-alueella on tämän seurauksena isoja alueita, joilla
ei ole tehty lainkaan luontoselvityksiä tai on vain kymmeniä vuosia
sitten tehtyjä vanhoja luontoselvityksiä. Nämä aiempaa kaavoitusta tai
muuta suunnittelua varten tehdyt vanhat selvitykset kattavat vain osan
suunnittelualueesta ja niiden tiedot voivat olla vanhentuneita, esim. ne
eivät sisällä ajantasaisia tietoja uhanalaista lajeista ja luontotyypeistä.
Maan käyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavojen luontovaikutusten
arviointia (MRL 1 §, 9 §), mutta sitä ei ole tämän osayleiskaavan osalta
tehty. Aiemmat selvitykset saattavat olla esim. rantaosayleiskaavaa
varten tehtyjä ja silloin niiltä on luontoarvoja selvitettäessä inventoitu

niitä suositella esitettävän yleiskaavassa.

Liikennekartan merkintöjä on tarkistettu siten, että olemassa
olevat yhteydet on esitetty aina yhtenäisellä viivalla ja
suunnitellut yhteydet katkoviivoin. Ohjeellinen merkintä
tarkoittaa, että linjausta voidaan vielä muuttaa ja täsmentää
tarkemman suunnittelun yhteydessä. Linjausta ei laajassa
yleiskaavatyössä ole järkevää suunnitella sitovana, vaan
enemmänkin kuvataan kahden paikan välistä yhteystarvetta.

Yhteystarve-merkinnällä kuvataan pääsääntöisesti uusia
tieliikenteen yhteystarpeita. Muutamassa tapauksessa on kyse
maankäytön myötä syntyvästä tarpeesta kehittää olemassa
olevaa yhteyttä maankäytön synnyttämiä liikennemääriä
vastaavaksi (esm. Metsä-Sairila, Salosaari, Karila). Merkintää on
käytetty tällöin käytetty, koska sen on parhaiten katsottu tuovan
esiin yhteyden kehittämistarpeen.

20.5.1 ”Vetovoimakohde Mikkeliin” liitteessä esitetyt
havainnekuvat ovat hyvin pelkistettyjä esityksiä, jotka keskittyvät
vahvasti alueiden toimintoihin ja rakennusmassoitteluun. Liite
käsitteleekin kaavan tavoitteiden kannalta suppeaa osaa.
Vesistöt ja luontokohteet sekä niiden arvot on käsitelty kaavan
liitteessä 5 ”Mikkelin kantakaupungin ekosysteemipalvelut ja
viherrakenne”.

20.5.2 Opetuskäyttöön soveltuvat luontokohteet, koulujen ja
päiväkotien lähimetsät ja opetuskohteet on tuotu esiin ”Mikkelin
kantakaupungin ekosysteemipalvelut ja viherrakenne”
selvityksessä, osana kantakaupungin viherrakenteen kulttuurisia
palveluita (s. 26).

20.5.3 Kaavaa varten laaditusta ekosysteemipalvelut ja
viherrakenne selvityksestä sekä luontoselvitystarpeista on
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vain ranta-alueet, mutta nyt näiden tietojen oletetaan kattavan ja
edustavan koko kaava-aluetta. Alueita, joita ei ole kaavoitusta tms.
varten aiemmin inventoitu, ei ole tässäkään kaavoitushankkeessa
inventoitu eikä niiltä näin ollen ole lainkaan luontotietoja käytettävissä.
Luontovaikutusten arvioinnin pohjaksi tarvitaan riittävät luontotiedot
vähintäänkin niiltä alueilta, joihin kaavassa esitetään muutoksia
nykytilaan sekä arvokkaista luontokohteista. Myös vaikutukset Natura
2000 -alueisiin on arvioitava. Edellytämme, että
osayleiskaavaehdotuksen luontovaikutukset on arvioitava, mukaan
lukien vaikutukset Natura 2000 - alueisiin.

Luontoselvitysten puute näkyy kaavaluonnoksessa monin tavoin:

- Esimerkiksi liitteessä 5 "Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne"
todetaan, että kaava-alueella on neljä linnustollisesti arvokasta
kohdetta ja lajeista mainitaan pikkusieppo ja pohjantikka. Kaava-
alueella on merkittävästi enemmän linnustollisesti arvokkaita kohteita
kuten Annilanselkä- Pynnönsaari, Hanhikankaan luonnonsuojelualue,
Kapalampi, Karkialammen metsät, Konnunsuo, Laihalampi, Naistinki,
Rokkalanjokivarsi, Urpolanjokivarsi ja Visulahden rantaluhdat.

- Hanhikankaan Natura 2000 -alue puuttuu sekä teemakartasta että
Natura 2000 -alueiden luettelosta kaavaselostuksesta (s. 50).
Toivottavasti muiden olemassa jo olevien suojelukohteiden tarkistus
kaavakartalla ei ole lausunnon antajien varassa. Edellytämme, että
kaavanlaatija tarkistaa suojelukohteiden sisällyttämisen kaavakartalle ja
kaavaselostukseen.

- Suojelualueet ja arvokkaat luontokohteet on luetteloitu
arviointiselostukseen, mutta niiden nykytilasta ei selvityksessä ole
tietoja. Luontotiedot tulisi päivittää, jos ne ovat 4-6 vuotta vanhoja tai
sitä vanhempia.

- Viherrakennekartassa esitetyille kohteille ei selitysosasta löydy kuin
nimi (esim. w Oravinmäki). Koska kohteiden osalta ei selviä, mitä
erityistä alueella on: lajihavainto, luontotyyppi vai mikä, kaupunkilaisen
on mahdotonta ottaa niihin kantaa näillä tiedoilla.

kerrottu vastineessa 20.2.

Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne selvityksen tarkoituksena
on ollut selvittää Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava-alueen
ekosysteemipalvelut ja löytää ratkaisuja niitä ylläpitävän vi-
herrakenteen järjestämiseksi siten, että pystytään turvaamaan
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet, riittävät
virkistysalueet sekä ehkäisemään tehostuvan maankäytön
aiheuttamia haittoja kuten hulevesien vaikutuksia vesistöihin.
Viherrakenteen osalta on tavoitteena ollut tarkastella
kytkeytyneisyyttä, merkitystä kaupunkirakenteessa sekä
mahdollisia kehittämistoimenpiteitä. Tarkastelussa on kerätty
yhteen ja analysoitu olemassa olevaa tietoa, niin että tiedon
pohjalta voidaan sujuvasti jatkaa tarkempaan suunnitteluun.

 Linnustohavainnot on ekosysteemipalvelut ja viherrakenne
selvityksessä esitetty aiempien selvitysten pohjalta.
Kaavaselostusta on täydennetty luontoarvojen lähtötietojen
osalta (Selostus 4.3 Nykyinen yhdyskuntarakenne / Luonto).

 Vaikutusten tarkastelua on täydennetty liittyen Hanhilammen
Natura-alueeseen ja sitä koskevaa merkintää on tarkastettu.

 Yleiskaavan sisältövaatimuksiin kuuluu, että mm. luontoarvoja
koskevat seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä
määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus
sitä edellyttävät. Kantakaupungin osayleiskaavan ohjaustarkkuus
huomioiden on katsottu, että vuonna 2005 laaditut ja sitä
uudemmat luontoselvitysten tiedot muodostavat riittävän tarkan
tarkastelutason.

 Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden
lähtötietoja on täydennetty osaksi selostusta (selostus s. 53
alkaen).

 METSO-inventointi on ollut ekosysteemipalvelut ja
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- Kaupungin metsiin tehdyn METSO-inventoinnin tuloksia ei ole
huomioitu kaavaluonnoksessa lainkaan. Esimerkiksi kaavaselostuksessa
(sivu 51) Ratinlampi on todettu liito-oravan elinalueeksi, mutta jätetty
mainitsematta että alueella on uhanalaisia luontotyyppejä.

Kaavaselostuksessa todetaan hyvin yleispiirteisesti, että kaavalla on
positiivisia vaikutuksia luonnonympäristöön, se mm. "turvaa olemassa
olevien viherrakenteiden osien säilymistä ja ohjaa merkittävimpien
ekologisten käytävien vahvistumista" (Kaavaselostus s. 68.). Millä
perusteilla nämä positiiviset vaikutukset on saatu tulokseksi, kun
pohjana olevat luontoselvitykset ovat puutteelliset eikä
luontoasiantuntijan tekemiä selvityksiä viherrakenteista tai ekologisista
käytävistä ole tehty?

20.5.4 "Sinivihreällä ytimellä" on oltava elimellinen yhteys
ulkopuoliseen metsä ym. luontoon, muuten se jää eristykseen eivätkä
tavoitteet alueen suhteen toteudu. Kaava-aineistosta ei käy ilmi, miten
vihreällä nuolella osoitetut yhteystarpeet kaava-alueen sisällä olevien
viheralueiden välillä sekä niiden ja kaava-alueen ulkopuolisten alueiden
välillä varmistetaan ja toteutetaan. Alueiden pirstaleisuus on vakava
uhka lajien ja elinympäristöjen elinvoimalla. Niiden tulee muodostaa
riittävän yhtenäinen ja laaja verkosto, jotta elinvoima on turvattu.

Ehdotamme lisäksi, että kaikki kaupungin metsäomaisuus kaavan
vaikutusalueella sisällytetään kaupunkivihreään.

20.5.5 Selvitys "Ekosysteemipalveluista ja viherrakenteesta" (Liite 5) on
kaupunkilaisen näkökulmasta hyvin teoreettinen. Vesistöjen ja maa-
alueiden luontoarvojen tarkastelu kokonaisuutena on kannatettava
asia. Nyt näiden alueiden kehittämisehdotukset jäävät kuitenkin
arvoituksellisiksi. Selvityksen ehdotusosassa todetaan mm. että
sinivihreän sydämen "länsireuna vaatii kehittämistoimenpiteitä, jotta

viherrakenneselvityksen lähtötietona. Inventoinnin tuloksiin
viitataan myös Ratinlammen osalta selvityksen sivulla 33.

Vaikutuksia on arvioitu osana ekosysteemipalvelut ja
viherrakenne selvitystä. Selvityksen laatijoihin kuului maisema-
arkkitehteja, biologi sekä kestävän viherrakenteen
erityisasiantuntija. Työtä ohjasi Mikkelin kaupungin
kaupunkisuunnittelusta ja ympäristöpalveluista sekä ELY-
keskuksen asiantuntijoista koostuva työryhmä. Liito-oravien
huomiointia arvioi Helsingin yliopiston liito-oravan biologiaan ja
käyttäytymisen erikoistunut tutkija. Työryhmä osallistui
kaavaratkaisun ohjaamiseen, vaikutusten arviointiin ja
maankäytöltään muuttuvien alueiden tarkasteluun.

Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne selvityksessä sekä kaavaa
laadittaessa keskityttiin viherrakenteen kokonaisuuteen, joka
mahdollisti tärkeiden kaupunginosat ylittävien viherrakenteen
osien ja viheryhteyksien kartoittamisen. Kaavamerkinnöin
pyrittiin huomioimaan myös pääkäyttötarkoitukseltaan muiden
kuin viheralueiden rooli osana kokonaisviherrakennetta.
Sinivihreä sydän merkintä kattaakin muun muassa rakennetusta
ympäristöstä löytyviä reheviä pihoja, puutarhoja ja katualueita
puukujineen.

20.5.4 Sinivihreä sydän merkintä ulottuu etelässä ja pohjoisessa
laajoille maa- ja metsätalousalueille saakka. Se yhdistyy myös
vihernuolien kautta laajempiin metsän ydinalueisiin. Sekä
sinivihreän sydämen että viheryhteyksien osalta on
kaavamääräyksissä kiinnitetty huomiota ekologisen yhteyden
tärkeyteen ja riittävään mitoitukseen. Merkinnöillä ohjataan
viheryhteyksien tavoitetilaa, yksityiskohtaiset ratkaisut
täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä.
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sinivihreä sydän sykkisi vahvana" (s. 29). Epäselväksi jää, mitä tällä
tarkoitetaan. Samalla sivulla esitettyjen arvokkaiden luontoalueiden ja
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden ero ja
kehittämistoimenpiteet eivät aukene selvityksestä. Selvityksessä
todetaankin, että "jatkosuunnittelun tueksi olisi hyvä laatia
luontoasiantuntijan esitys... " (s. 29). Kunnolliset asiantuntijan
luontoselvitykset tulee kuitenkin laatia jo tämän osayleiskaavan
valmistelun yhteydessä ja niissä tulisi olla kehittämisnäkökulma
mukana.

20.6 Vesitalous (Kartta 4)

Kaupunkilaisten jokapäiväisen elämän kannalta pohjavesivarantojen
määrällinen ja laadullinen riittävyys on ensiarvoisen tärkeä tekijä.
Keskustaajaman läheisyydestä ei ole löydetty pohjavesialueita
korvaavia esiintymiä, mikäli nykyisin käytössä olevien alueiden käyttö
vaikeutuu tai ääritapauksessa estyy. Mikkelin keskisen alueen
pohjavesien tärkeys on tunnistettu tekemällä asiasta selostusosan
lisäksi erillinen teemakartta (Kartta 4). On todella tärkeä muistaa, että
tämän osayleiskaavan pohjalta laadittavissa asemakaavoissa alueen
rakentamista ohjataan pohjaveden suojelun suhteen tiukasti, ottaen
huomioon, että pohjavesialueiden päälle rakennetun Mikkelin
kantakaupungin toiminnot eivät saa vähäisimmässäkään määrin
vaarantaa mikkeliläisten elintärkeitä juomavesilähteitä.

Osayleiskaavan vesitalouskartassa on onnistuttu varsin hyvin
nimeämään kaupunkialueen keskeiset hulevesien säätelyalueet. Yksi
näistä on Lähemäellä sijaitseva Ratinlammen kosteikkoalue, joka
nykyisellään toimii pääosasta Lähemäkeä tulevien sade- ja
sulamisvesien esikäsittelyalueena ennen ko. vesien johtumista Saimaan
Savilahteen. Alue on myös kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan
paikallisesti arvokas. Kaavaselostuksen mukaan myös vesitalouskartta
olisi oikeusvaikutteinen eli sen tulisi olla mm. laadittavien
asemakaavojen perustana. Tästä syystä on käsittämätöntä, että

Kaava-alueen laajuus huomioiden, ei ole mielekästä
kokonaisuudessaan sisällyttää kaupungin metsäomaisuutta
kaupunkivihreä-merkinnän alle. Kaupunkivihreä-merkinnällä on
pyritty kuvaamaan erityisesti yhdyskuntarakenteeseen tiiviisti
kaupunkikuvan, virkistyksen ja luontoarvojen kautta kytkeytyviä
viherrakenteen osia.

20.5.5 Kaavaselostusta on täydennetty siten, että pyritään
avaamaan tarkemmin laaditun ekosysteemipalvelut ja
viherrakenne selvityksen suhdetta kaavatyöhön sekä
selvitysprosessia.

20.6 Kaava koostuu seitsemästä kaavakartasta, joita tulee tulkita
kokonaisuutena. Vesitaloutta koskeva kaavakartta on
oikeusvaikutuksiltaan tasavahva muiden kaavakarttojen ohella.

Kantakaupungin osayleiskaava on ohjausvaikutukseltaan
yleispiirteinen ja se ei ota kantaa rakennusoikeuden määrään tai
rakennustypologioihin (korkeus, massoittelu ym.). Tulkittaessa
kaavaa tarkemman suunnittelun yhteydessä on mm.
rakentamisen määrää ja laatua arvioitava kaikkien
kaavakarttojen sisältö huomioiden.

Ratinlammen alueen rakennusoikeuden määrää ja sijoittumista
ohjataan asemakaavalla. Kantakaupungin osayleiskaava ohjaa
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teemakartassa l "Yhdyskuntarakenteen ohjaus" sekä parhaillaan
nähtävillä olevassa Ratinlammen asemakaavan muutosehdotuksessa
ko. Ratinlammen hulevesialue jäisi lähes kokonaisuudessaan
laajamittaisen rakentamisen alle.

Merkinnällä alue, jolla hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä
huomiota tulisi osoittaa myös Pitkäjärven pohjoisosan ja pohjoisen
länsirannan alueet, joilla on runsaasti kestopinnoitettua pinta-alaa
(ABC-asema + sen lähialueen kaupalliset kiinteistöt sekä VT 5:n alue
Pitkäjärven ramppeineen). Nykyisellään alueen hulevedet johtuvat
käytännössä suoraan pohjoisrannan uimarannan viereistä rumpua sekä
Karilan peltoalueen poikki tulevaa puroa pitkin Pitkäjärveen.
Pitkäjärven puhtauden vaalimiseen tulee suhtautua yhtä
perusteellisesti kuin kaupungin keskustan pohjavesialueiden
suojaamiseen, sillä Pitkäjärvi on kaupungin tärkein varavedenottamo
mahdollisissa pohjavesivarannon kriisitilanteissa.

Uutena aluemerkintänä vesitalous-osayleiskaavakarttaan tulisi
sisällyttää ne pilaantuneita maa-aineksia sisältävät kohteet, joiden
kunnostus on kaupungin pohjavedenoton kannalta kriittisen tärkeää.
Näitä ovat ennen muuta entisen VR:n kyllästämön sekä entisen Vapon
sahan alue pilaamat alueet, joissa molemmissa on vielä jäljellä
merkittävät määrät pilaantuneita maa massoja.

huomioimaan luontoarvojen ohella alueen vesitaloudelliset
erityispiirteet.

Vesitalous-kartan merkintöjä on tarkastettu ehdotusvaiheessa
laaditun paikkatietomuotoisen hulevesijärjestelmän kuvauksen
pohjalta. Alueita, joilla hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää
erityistä huomiota, on tutkittu valuma-alueittain ja tunnistettu
jokaisen valuma-alueen osalta kriittisimmät osat.  Lisäksi
informatiivisena merkintänä on osoitettu hulevesien
valumasuunta. Merkinnät kohdistuvat taajama-alueille sekä
maankäytöltään muuttuville alueille.

Kaavan yleismääräyksiin on sisällytetty seuraava teksti:
Tarkemman suunnittelun yhteydessä on selvitettävä ja
huomioitava mahdolliset pilaantuneet maa-alueet.

19.  Velo Saimaa ry, 24.4.2017

Velo Saimaa ry on tyytyväinen siihen, että pyöräilyolosuhteiden
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edistäminen on nostettu näkyvästi esille Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaavan luonnoksessa. Kiitämme sitä, että pyöräilyväylien
suunnittelussa on lähdetty pyöräilyn pääreiteistä ja aluereiteistä ja että
etenkin keskusta-alueella on voimakas pyrkimys selkeyttää
pyöräilijöiden liikkumista. Luonnos ei kuitenkaan ole pyöräilijöiden
näkökulmasta täysin ongelmaton, joten Velo Saimaa antaa oheiset
suosituksensa kaavan jatkokehittämiseen.

21.1 Luonnoksessa silmiinpistävänä piirteenä on ns. keskustakehä
(kuva), jolle ilmeisesti on aikomus keskittää sekä ydinkeskustaa
kiertävää autoliikennettä, että pyöräliikennettä. Kun autoja keskitetään
kulkemaan tiettyjä väyliä pitkin, liikenne usein vilkastuu. Tässä
tapauksessa on huomattava, että myös pyöräilyn pääreitit kulkevat
valtaosin näitä samoja keskustakehän katuja pitkin. Velo Saimaa ry
pyytää huomioimaan tulevissa ratkaisuissa mahdolliset ongelmakohdat,
joita voi syntyä kun sekä autoilijoita että pyöräilijöitä ohjataan samoille
väylille.

21.2 Pyörätelineet

21.1 Muistutuksessa esitetyt seikat on tiedostettu
kaavaratkaisua laadittaessa. Keskustakehän toteuttaminen
edellyttää tarkempaa suunnittelua ja eri liikkumismuotojen
tasaveroista huomiointia jatkossakin.
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Pyöräilymäärien kasvattaminen edellyttää väylien lisäksi
pyöräpysäköinnin parantamista. Pyörätelineiden määrää tuleekin lisätä
erityisesti Hallituskadulla. Telineet ovat kesällä ajoittain aivan täynnä.
Muitakin paikkoja keskikaupungilla tulee tutkia uusien pyörätelineiden
sijoituspaikaksi, kuten esimerkiksi Kirkkopuiston etelälaitaa. Muutamia
kadun varsilla olevia autojen pysäköintipaikkoja voisi myös muuttaa
pyöräparkeiksi, sillä yhden auton pysäköintipaikalle mahtuu 10 pyörää.

Kuvan mukaiset telineet tulee vaihtaa telineisiin, joihin pyörän voi
lukita rungosta kaari- tai ketju/vaijerilukolla turvallisesti rinnakkain.
Nykyinen teline haaskaa tilaa, sillä pyörät lukitaan peräkkäin yhteen
telineen teräsputkeen, eikä telineeseen mahdu runkolukitsemaan kuin
muutaman pyörän. Loput torin kiinteät telineet ovat vanhanaikaista
mallia, jossa pyörä seisoo eturenkaasta kiinnitettynä eikä
mahdollisuutta runkolukitukseen ole. Valitettavasti tietoomme on
tullut paljon kalliiden pyörien varkauksia paikoissa, missä telineissä ei
ole ollut runkolukitsemismahdollisuutta.

21.3 Nopeuden rajoittaminen

Velo Saimaa suosittaa kaupungin keskustan ydinkortteleiden alueella
30 km/h nopeusrajoitukseen siirtymistä. Tutkimukset osoittavat, että
alhaisempi nopeus ehkäisee kävely- ja pyöräonnettomuuksissa

21.2 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava ei ota kantaa
pyöräpysäköinnin sijaintiin tai tekniseen toteutukseen. Asia
ratkaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.
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henkilövahinkojen syntymistä merkittävästi. Kaikessa suunnittelussa
tulee olla turvallisuus ensisijainen tavoite, sujuvuuden ohella. Tilastojen
mukaan Mikkelissä tapahtuu enemmän liikenneonnettomuuksia kuin
valtakunnallisesti keskimäärin (Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn
edistämissuunnitelma, s. 17).

21.4 Reunakivet

Pyöräteillä tulee luopua korkeista reunakivistä, jotta pyöräillessä
voidaan keskittyä olennaisimpaan eli risteysliikenteen seuraamiseen.
Kun yhtenäinen käytäntö matalista reunakivistä saadaan aikaiseksi, on
pyöräily paljon paremmin ennakoitavaa toimintaa. Tiedossamme on
loukkaantuminen, jossa korkea, jäinen reunakivi risteysalueella aiheutti
pyöräilijän kaatumisen ja lonkan murtumisen. Korotetuista reunakivistä
pyöräteissä on mm. Helsingissä luovuttu kokonaan ja keskustelua ja
päätöksiä on vireillä muissakin kunnissa ympäri Suomen.
Näkövammaisten liikkumisen helpottamiseen on löydettävissä muita
ratkaisuja kuin korkeat ja terävät reunakivet.

21.5 Pyöräilyn ja kävelyn erottaminen

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan luonnos ei ota kantaa siihen,
ovatko esitetyt pyöräilyreitit yhdistettyjä kävelyn ja pyöräilyn väyliä vai
eroteltuja väyliä. Pyöräilyn erottaminen jalankulkuliikenteestä tulisi
tehdä etenkin vilkkailla väyläosuuksilla aina, kun se on mahdollista.
Yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet ovatkin väylätyyppinä
vanhentuneita ja sopivat vain sellaisiin paikkoihin, joissa liikennettä on
vähän (Jalankulkuja pyöräilyväylien suunnittelu, s. 45,
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_201411_jalankulku_p
yorailyvaylien_web.pdf).

Pyöräilyssä on lähes aina huomattavasti suurempi nopeus kuin
kävelyssä. Esimerkkejä löytyy isoista pyöräilymaista, kuten Tanskasta,
Hollannista ja Saksasta, joissa on paljon pyöräteitä ja nähtävissä
toimivia ratkaisuja erillisistä pyöräilyväylistä. Kantakaupungin alueella

21.3 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava ei ota kantaa
nopeusrajoituksiin. Keskustakehän sisäpuolta on kaavalla ohjattu
hitaaksi kaupunkialueeksi. Toteutus ratkaistaan tarkemman
suunnittelun yhteydessä. Mikkelin kaupunki on suunnitellut
keskustaajama-alueen nopeusrajoitusten kokonaistarkastelua
yhtenä liikenneturvallisuuden edistämistoimenpiteenä.

21.4 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava ei ota kantaa
reunakivien korkeuteen tai tekniseen toteutukseen. Asia
ratkaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.

21.5 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava ei ota kantaa
pyöräilyn ja kävelyn erottamiseen kevyenliikenteen väylillä,
koska asia ratkaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan esittämistarkkuus on
yleiskaavoille tyypillisesti yleispiirteinen ja laajempia
kokonaisuuksia painottava.
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on kuitenkin mietittävä, kuinka väyliin voidaan merkinnöillä tehdä
liikkujille selväksi mitä puolta pyöräilijän ja kävelijän on käytettävä.
Merkintä voi olla esimerkiksi värillistä asvalttia tai erilaista
betonituotetta. Oulussa asia on ratkaistu maalaamalla väylille
katkonainen keskiviiva ja osoitettu nuolilla kulkusuunnat. Asfalttiin
tehtävät maalatut kuvat pyöräilijästä ja kävelijästä selventävät
liikkumista edelleen. Ohjekyltit ja liikennemerkit toimivat perinteisinä
kevyenliikenteen ohjailukeinoina. Vilkkailla reiteillä yhdistetyt väylät
eivät palvele kunnolla kumpaakaan pääkäyttäjäryhmää.

21.6 Opastekyltit

Mikkelissä on pyöräilyä ja kävelyä ohjaavia kylttejä, joissa mainitaan
päämäärä ja etäisyys. Katsomme, että kävely- ja pyöräilyväylien
opastus vaatisi uudelleentarkastelun ja päivityksen. Käyttöön tulisikin
ottaa autoteiltä tutut omilla jaloillaan seisovat, mutta autoliikenteelle
tarkoitettuja pienempikokoiset opasteet, joita ei voi ilkivaltaisesti
väännellä solmuun ja osoittamaan mihin sattuu kuten nyt käytössä
oleville tolppiin kiinnitetyille opasteille usein käy. Eksyneitä
ulkopaikkakuntalaisia pyöräilijöitä olemme tavanneet Mikkelissä, vaikka
ruutukaavassamme onkin melko selkeä rakenne. Tulevaisuuden
merkittävänä matkailun muotona pyörämatkailuun on Mikkelissä
erinomaiset edellytykset, ja sen edistämiseksi myös opasteiden tulee
olla asianmukaiset.

21.7 Porrassalmenkatu

Yhdistyksemme katsoo hyväksi kaavasuunnittelun tavoitteen, jolla
luodaan Porrassalmenkadusta pyöräilyn pääreitti. Kadulla tulisi
liikkumaan vielä joukkoliikennettä, mutta henkilöautoliikenne tulisi
supistaa minimiin. Nopeus tulisi rajoittaa 30 kilometriin tunnissa.
Näkemyksemme mukaan sairaalan kohdalla oleva henkilöautojen
vinopaikoitus (kuva) on vaarallinen pyöräilijöille. Henkilöautosta ei voi
nähdä riittävän hyvin takaviistoon, puhumattakaan siinä samassa kyetä
havaitsemaan pyöräilijöitä. Nykyisellään pyöräilijöiden on ajettava

21.6 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava ei ota kantaa
opasteiden määrään, tyyppiin tai sijaintiin. Asia ratkaistaan
tarkemman suunnittelun yhteydessä.

21.7 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava ei ota kantaa
Porrassalmenkadun yksityiskohtaisempaan toteutukseen.
Nopeusrajoitus, pysäköintijärjestelyt sekä joukkoliikenteen
tarpeet ratkaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.
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erityistä varovaisuutta noudattaen vinopaikoituksen ohi. Katsomme,
että vinopaikoitus tulee joko muuttaa kadun suuntaiseksi
paikoitukseksi tai kehittää tilalle muunlainen paikoitus. Parkkipaikat
vähenevät Porrassalmenkadun varressa ja yksityisautoilu vähenee siten
toivotulla tavalla. Lisää uutta parkkitilaa on rakennettu sairaalaa varten
parkkitaloon, josta löytyy riittävästi paikoitustilaa sairaalassa asioimista
varten.

21.8 Päiviönkatu

Päiviönkatu on luonnollinen jatkumo etelästä Ristiinantien pyörätietä
pitkin keskustaan Mikonkadulle saapuvalle pyöräliikenteelle. Velo
Saimaa katsoo, että Päiviönkadulle tulisi rakentaa laadukas pyörätie
Maaherrankadun ja Mikonkadun väliselle osuudelle sekä siitä
eteenpäin Mikonkadulle.

Nykyinen Nuijamiestenkadun, Päiviönkadun, Vilhonkadun ja
Mikonkadun risteys on sekava ja ongelmallinen niin autoliikenteelle
kuin jalankulku- ja pyöräliikenteelle. Mielestämme olisi harkittava
kyseiseen paikkaan rakennettavaksi liikenneympyrä selkeyttämään eri

21.8 Päiviönkadun pohjoisosaan ja Vilhonkatu-Mikonkatu-
Nuijamiestenkatu-Päiviönkatu risteykseen on laadittu liikenteen
yleissuunnitelma vuonna 2011. Yleissuunnitelmassa tutkittiin
myös kevyenliikenteen yhteydet. Yleissuunnitelman pohjalta
voitiin todeta, ettei Päiviön kadun pohjoisosassa ole tilaa
riittävän leveälle pää- tai aluereitti tasoiselle yhteydelle. Tämän
vuoksi Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavassa ei esitetty ko.
välille pyöräilyn pää- eikä aluereittiä.
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kulkumuotojen väistämisvelvollisuuksia ja sujuvoittamaan liikkumista
sekä luomaan turvallisuutta. Ahdas tila voi vaatia pyöräliikenteen
siirtämisen liikenneympyrässä ajoradalle. Käytettävä ratkaisu tulee
kuitenkin suunnitella sopusoinnussa risteykseen saapuvien
pyöräliikenneyhteyksien kanssa.

21.9 Mikonkatu

Päiviönkadulta saapuva pyöräliikenne jatkaa osaltaan Mikonkadulle,
jonne on suunniteltu yksi pyöräilyn pääreiteistä. Mikkelin kävelyn ja
pyöräilyn edistämissuunnitelmassa (s. 52) esitetty ratkaisu kadun
katkaisemisesta Mikonkadulla välillä Raatihuoneenkatu ja
Savilahdenkatu on haastava: Tavaratalo Carlsonin tavaratoimituksista ja
200-paikkaisesta autoparkista syntyy silloin mielestämme
“liikennesumppu”. Katsomme, että vasta Hallituskadun kohta
Mikonkadusta tulee muuttaa yhden auton meneväksi korotetuksi
kapeikoksi, mikä hillitsee läpi kulkevaa autoliikennettä, mutta ei estä
sitä. Katuosuuden pääpaino tulee olla kuitenkin jalankulussa ja
pyöräilyssä, kuten edistämissuunnitelmastakin voidaan päätellä.

21.10 Pirttiniemenkatu-Päämajankatu

Kaavaluonnoksessa Emolan suunnasta keskustaan tuleva pyöräilyn alue
reitti on merkitty kulkemaan Kansankatua ja Polttimonkatua pitkin,
mutta Velo Saimaa ry pitäisi ehdottomasti parempana linjauksena
Pirttiniemenkatua ja Päämajankatua pitkin kulkevaa reittilinjausta.
Reitille on turha hakea mäkistä maastoa Naisvuoren kupeesta, sillä
pyöräilijät valitsevat helpomman ja tasaisemman reitin. Nykyiselläänkin
suurin osa pyöräilijöistä käyttää Pirttiniemenkatua ja Päämajankatua
(kuva 4). Myös talvikunnossapito on haasteellisempaa mäkisessä
maastossa. Lisäksi on huomattava, että Päämajankadun ja
Polttimonkadun kulmatontilla on uusi lastentarha, joka on myös oltava
mielestämme tavoitettavissa pyöräillen.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava ei ota kantaa
risteysalueen yksityiskohtaisempaan toteutukseen. Asia
ratkaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.

21.9 Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma on
luonut lähtökohtia ja taustatietoa Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaavatyölle. Kaavalla ei kuitenkaan oteta kantaa
edistämissuunnitelmilla osoitettuihin tarkempiin katujärjestelyä
koskeviin ratkaisuihin, vaan ne jäävät ratkaistavaksi
asemakaavoitus- ja liikenteen yleissuunnitteluvaiheissa.

21.10 Aluereitin linjausta tutkittiin muistutuksen pohjalta vielä
maastokäynnillä ja todettiin, että pyöräilyn aluereitti voidaan
linjata esitetyn kaltaisesti. Pyöräilyn aluereitti merkintä
päivitettiin kaavaehdotukseen.
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Kuva: Ruutukaappaus pyöräilijöiden tallentamista gps-reiteistä
Naisvuoren luoteispuolella. Punainen väri merkitsee pyöräilijöiden
aktiivisesti käyttämiä väyliä. Lähde: Strava Global Heatmap
(http://labs.strava.com/heatmap/#15/27.27032/61.69467/blue/bike)

21.11 Ristimäenkatu

Velo Saimaa ry katsoo, että hidasvauhtinen autoliikenne ja
autopysäköinti voidaan säilyttää Ristimäenkadulla Raatihuoneenkadun
ja Savilahdenkadun välisellä alueella, joka olisi jäämässä suunnitellun
keskustakehän sisään. Ristimäenkadun suuntaisesti kulkee tällä hetkellä
hyvälaatuinen yhdistetty kävelyn ja pyöräilyn väylä, joten katsomme,
että tällä hetkellä ei ole tarpeen siirtää nykyistä enempää kadun
käyttötarkoitusta kävelylle tai pyöräliikenteelle. Jalankulku- ja
pyöräliikenteen turvallisen tienylittämisen turvaamiseksi Hallituskadun
kohtaa (kuva) voidaan tarvittaessa autoliikenteen edelleen
rauhoittamiseksi harkita esimerkiksi yksikaistaiseksi kaventamista.

21.11 Ristimäenkadun voidaan katsoa jo toteuttavan hyvin
Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan liikenteelle asetettuja
tavoitteita. Kaavalla ei oteta kuitenkaan kantaa tarkempaan
toteutukseen, joten tavoitteiden täyttymistä suhteessa
mahdollisiin kehittämistoimenpiteisiin tulee aina arvioida
asemakaavoituksen ja muun tarkemman suunnittelun
yhteydessä.
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Kuva: Ristimäenkadun ja Hallituskadun risteys Google Street View -
palvelussa. Kuva on vuodelta 2009 eikä siinä näy uusi yhdistetty kävely-
ja pyöräilyväylä Savilahdenkadulle. Lähde: Google

21.12 Maaherrankatu

Maaherrankatu välillä Raatihuoneenkatu - Savilahdenkatu on mainittu
tavoitteellisesti Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmassa
(s. 48) kävelykaduksi, ns. tavoiteverkko. Velo Saimaa ry näkee ajatuksen
uudesta kävelykadusta erittäin positiivisena. Katsomme kuitenkin, että
kaupungissamme pääasiassa kesällä vierailevat turistibussit voisivat
pysäköidä edelleen Maaherrankadulla lyhytaikaisesti torin laidalla.
Muuta pysäköintiä ei tule sallia kyseisellä matkalla merkittävässä
määrin. Maaherran kadun loppupäässä käännyttäessä Tenholankadulle
on pyörä- ja kävelytie kavennettu metallisella kaiteella nykyisellään liian
kapeaksi. Kyseisessä paikassa ei näe talon kulman taakse ja
yhteentörmäyksen vaara on ilmeinen. Kyseinen kavennus lienee
peräisin 1960–70 -luvulta, kun Maaherrankatu toimi läpikulkuliikenteen

21.12 Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma on
luonut lähtökohtia ja taustatietoa Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaavatyölle. Kaavalla ei ole osoitettu uutta kävelykatua.
Kaavalla ei myöskään oteta kantaa edistämissuunnitelmilla
osoitettuihin tarkempiin katujärjestelyä koskeviin ratkaisuihin,
vaan ne jäävät ratkaistavaksi asemakaavoitus- ja liikenteen
yleissuunnitteluvaiheissa.
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väylänä eli valtatienä.

21.13 Raatihuoneenkatu

Raatihuoneenkatu on merkittävä väylä Rantakylän suunnasta
saapuvalle liikenteelle, niin kävely- kuin pyöräily- ja autoliikenteelle.
Raatihuoneenkadulla, välillä Mikonkatu-Maaherrankatu, ei ole
pyörätietä. Havaintojemme mukaan kyseisellä välillä ajetaan pyörillä
jalkakäytävällä kuitenkin runsaasti. Velo Saimaa ry katsoo, että
kyseisellä välillä kadussa on riittävästi leveyttä, jotta jalkakäytävä
voidaan laajentaa laadukkaaksi kävely- ja pyöräilyväyläksi. Lännestä
saavuttaessa kadun oikealla puolella pyörätie päättyy Urheilupuiston
kohdalla. Katsomme, että tulevaisuudessa pyöräilijät tulee ohjata
aiemmin, edellisistä liikennevaloista (Otto Mannisenkadun ja
Raatihuoneenkadun risteys) kadun toiselle puolelle ja rauhoittaa oikea
puoli Otto Mannisenkadulta Maaherrankadulle kävelylle.

Torin ja Rantakylän välillä Raatihuoneenkatua ja Otavankatua pitkin
kulkeva pyöräilyreitti on yksi tärkeimmistä pääreiteistä Mikkelissä.
Kyseinen reitti on havaintojemme mukaan runsaassa käytössä. Reitti
yltää aina Otavaan asti ja sen yhtenäisyyteen ja sillä pyöräilyn
sujuvuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

21.14 Vedenpuhdistamon alue

Kaavaluonnokseen ei ole tehty mitään toimenpiteitä velvoittavia
merkintöjä. Vedenpuhdistamo toimii paikalla saamiemme tietojen
mukaan vielä joitakin vuosia. Velo Saimaa ry katsoo kuitenkin, että
Vilhonkadun sillan ylityksen jälkeen tultaessa Laiturikadun alitse on
pyörätiellä vaarallinen risteys. Kenkäveron ja vedenpuhdistamon
suunnasta pyörätie laskee mutkitellen ja liian jyrkästi tunneliin, josta
tultaessa on liian vähän näkyvyyttä risteävälle pyörätielle. Tilanteen
parantamiseksi tulisi mielestämme asentaa kyseiseen pyöräteiden
risteykseen näkyvyyttä parantava peili ja harkita tunnelin
suurentamista. Tunnelin uudistaminen tulee viimeistään

21.13 Raatihuoneenkatu sekä Otavankatu on merkitty pyöräilyn
pääreittinä, joten pyöräliikenteen huomiointi tulee
jatkosuunnittelussa ajankohtaiseksi. Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaavatyöllä ei oteta kantaa tarkempiin katujärjestelyä
koskeviin ratkaisuihin, vaan ne jäävät ratkaistavaksi
asemakaavoitus- ja liikenteen yleissuunnitteluvaiheissa.

21.14 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan tavoitevuosi on
2040. Alueelle suunnitellun maankäytön ajatellaan siis
toteutuvan seuraavan 25 vuoden aikana. Vedenpuhdistamon
alue on osoitettu strategisena keskustatoimintojen alueena (C-3).
Alueen liikennejärjestelyt, liikenneturvallisuusnäkökulmat ja
mitoitus tulevat ajankohtaiseksi asemakaavoituksen yhteydessä.
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ajankohtaiseksi mielestämme alueen asemakaava laatimisen
yhteydessä, kun nähdään kuinka paljon asukkaita muuttaa vanhalle
vedenpuhdistamon alueelle. Tunnelin toisella puolella oleva
mutkainen, mäkinen pyörätien osa tulisi mataloittaa loivemmaksi
helpomman liikennöinnin ja paremman talvikunnossapidon
saavuttamiseksi.

20.  MTK Etelä-Savo, 24.4.2017

22.1 Kaavan maantieteellisen laajuuden perustelut

Valtakunnallinen yhdyskuntarakenteen kehittämisen politiikka
perustuu vahvasti keskittämiseen. Tätä perustellaan mm.
ekologisuudella ja liikkumisen sujuvoittamisella, mikä heijastuu
erityisesti kaavoituksessa asumisen ja palvelujen keskittämiseen.

Tiivis kaupunkiasuminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita
ekologisempaa ja ympäristön kannalta parasta vaihtoehtoa. Tiiviin
aluerakenteen sosiaaliset ja toiminnalliset hyödyt sekä ympäristöön
liittyvät edut ovat monesta näkökulmasta merkittäviä.
Ilmastonmuutoksen suhteen tiivis aluerakenne ei kuitenkaan ole
merkittävä tekijä, eikä sen pitäisi ohjata kaupunkien ”hiilijohtamista”
(Lähde: Heinonen Jukka, ”The Impacts of Urban Structure and the
Related Consumption Patterns on the Carbon Emissions of an Average
Consumer”, Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos).

Nyt lausunnolla oleva Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava ulottuu
laajalle alueelle, jota ei kaikilta osin voida enää tulkita olevan
ainoastaan kantakaupunkia. Sinänsä kaavan nimi ei ole oleellista, vaan
se, mitä kaavalla halutaan toteuttaa.

MTK-Etelä-Savo esittää, että Mikkelin kaupunginhallitus tarkastelee
vielä kertaalleen kaavaluonnoksen maantieteellisen laajuuden

22.1 Kaavaratkaisu ei perustu yksipuolisesti
täydennysrakentamiseen vaan tiivistyvän kaupunkirakenteen
ohella on osoitettu taajarakenteen laajenemisalueita sekä
kyläalueita. Täydennysrakentaminen ja keskustan tiivistäminen
ovat kuitenkin kaupunginvaltuuston asettaman tavoitteen
mukaisia: ”Kaupunkirakennetta tiivistetään keskustassa ja
hyödynnetään Saimaata osoittamalla ranta-alueille uutta
maankäyttöä siten, että se tukeutuu mahdollisimman paljon
olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.”
Täydentyvä ja tiivistyvä keskusta edesauttaa ekologisesti
kestävämpää ympäristöä, mutta sille on perusteita myös edellä
esitetyn väestörakenteen ja asumistoiveiden kehityksen
perusteella. Ekologinen kestävyys on huomioitu kaavassa
yhdyskuntarakenteen ohjauksen ohella myös laadittuun
ekosysteemipalveluselvitykseen perustuvalla viherrakenne-
kartalla. Viherrakenteen käsittely kokonaisuutena
yleiskaavatasoisesti tukee ekologista kestävyyttä.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 ohjausryhmälle
esiteltiin luonnosvaiheen palaute 13.10.2017 pidetyssä
kokouksessa. Ohjausryhmä linjasi, ettei kaavarajausta muuteta.
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tarpeellisuutta. Kaava on perusteltua laatia vain alueille, joilla sille on
todellista pitkän aikavälin tarvetta. Erityisesti yksityisen
maanomistukseen piiriin kuuluvien alueiden yksityiskohtaista
kaavoittamista tulee harkita tarkkaan.

22.2 Kantakaupungin kaava ei vaikuta pelkästään alueella asuviin

Mikkelin kaupungin keskusta on maantieteellisesti varsin pieni ja jo
nykyisellään erittäin tiivis. Niin kaupalliset kuin muutkin palvelut ovat
käytännössä kävelymatkan päässä keskustasta. Kaupunkikeskustan
ympärille muodostetut asuinalueetkin ovat vähintäänkin julkisen
liikenteen vaikutuspiirissä. Näiden takia rakenteen tiivistämiselle ei
enää ole tarvetta.

Kaupungin vetovoimaisuutta voidaan lisätä tarjoamalla väljempää
asumista sekä siihen liittyvien palvelujen saatavuutta. Tutkimusten
mukaan ihmiset suosivat kaupunkien lähellä olevaa maaseutumaista
asumista ja siihen niin Mikkelissä kuin koko Etelä-Savossa riittää
mahdollisuuksia. Tällä on todennäköisesti vaikutusta myös
asumiskustannuksiin alhaisempien neliöhintojen myötä.

22.2 SYKE:n julkaisema Asukasbarometri 2016 (Suomen
ympäristökeskuksen raportteja 19/2017) selvitti asumistoiveita ja
asuinalueiden laatua yli 10 000 asukkaan taajamissa. Raportissa
todettiin, että ”Suomalaisten asumistoiveet ovat urbanisoituneet
2000-luvun alusta lähtien, eli keskustamaisen
kerrostaloasumisen suosio on kasvanut ja toiveet
omakotitaloasumisesta vähentyneet. Keskustoissa haluaisi
nykyisessä elämäntilanteessa asua 30 % vastaajista, mikä on noin
kaksinkertainen määrä verrattuna nykytilanteeseen”. Sama
kehitys on havaittavissa myös Mikkelissä. Kantakaupungin
osayleiskaava-alueella väestö on kasvanut yli 1000 asukkaalla
viimeisen kahden vuoden aikana. Muuttoliike on pääosin
kaupungin sisäistä, Mikkelin muista osista muutetaan
keskustaan. Kantakaupungin osayleiskaavan alueella asuu 38 624
ihmistä, joka on noin 70 % koko Mikkelin väestöstä (huhtikuu
2017).
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Kaavaa laadittaessa on syytä huomioida, että se ei vaikuta pelkästään
nykyisiin kantakaupungin alueella asuviin kuntalaisiin. Mikkelin
kaupungista löytyviä palveluja käyttävät merkittävässä määrin kaikki
mikkeliläiset, joista suuri osa asuu muualla kuin kantakaupungin
alueella. Toiseksi palveluja käyttävät myös muut eteläsavolaiset
naapurikunnista sekä kolmanneksi suuri joukko vapaa-ajan asukkaita.
Tämä on myös huomioitava, kun kaavalla ohjataan kaupungin
rakenteen kehittymistä erityisesti palvelujen osalta.

MTK-Etelä-Savo esittää huomioitavaksi, että pelkästään kaupungin
keskustaan ohjattuna palvelut eivät välttämättä palvele kaikkia niiden
käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Kantakaupungin ulkopuolelta
tulevat eivät liiku jalan, pyöräillen tai julkista liikennettä hyödyntäen,
vaan yksityisautoilla.

Kuva: Asukasbarometri 2016 (Suomen ympäristökeskuksen
raportteja 19/2017)

Väestömäärän ja asukastoiveiden kehitys huomioiden on
perusteltua täydentää olemassa olevaa taajamarakennetta.
Kantakaupungin osayleiskaavassa on osoitettu lisäksi taajaman
laajenemisalueita sekä kyläalueita, nämä yhdessä tarjoavat
mahdollisuudet monipuolisen ja eri asumistoiveet huomioivaan
yhdyskuntarakenteeseen.

Kantakaupungin osayleiskaavalla ohjataan palveluja
pääasiallisesti kaupan suuryksiköiden osalta. Näidenkin osalta
kantakaupungin eri suunnat on huomioitu (pohjoisessa Rokkala
ja Tusku, lännessä Karila, etelässä Urpola ja idässä Visulahti).
Kaavassa osoitetut kaupan suuryksiköt sijoittuvat jo olemassa
olevien tai rakenteilla olevien autoilun pääväylien varrelle.
Muiden palvelujen ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman
työpaikkatoiminnan osalta kaava sallii sijoittumisen vapaasti
keskustatoimintojen, kehittyvän ja kasvavan taajaman sekä
kyläalueiden alueilla.
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22.3 Kaavaluonnoksen alueella sallittava maatilatalouden kehittäminen

Mikkelin kaupunkikeskustaa ympäröivän alueen vahvuuksia on sen
monipuolinen luonto sekä elinkeinorakenne. Kävelymatkan sisältä
löytyy monipuolista metsäluontoa talousmetsät mukaan lukien sekä
aktiivista maataloutta kasvinviljelystä karjatalouteen. Mikkelissä
lähiruokaa tuotetaan konkreettisesti kävelymatka päässä keskustasta.
Nämä ovat kaupungin ominaispiirteitä ja vahvuuksia, jotka tulee
säilyttää ja mahdollistaa niiden kehittyminen.

Kaavakartta 3 Viherrakenne sisältää merkinnän Maa- ja
metsätalousvaltainen alue, joka on varattu ensisijaisesti maa- ja
metsätaloudelle sekä muulle elinkeinotoiminnalle, joka kokonsa ja
ympäristövaikutustensa suhteen sopii maaseudulle. Alueelle voi
sijoittua myös elinkeinoihin liittyvää asumista, vähäisessä määrin
olemassa olevia kyliä täydentävää asumista sekä vapaa-ajanasumista.

Kaavakartta 1 Yhdyskuntarakenteen ohjaus sisältää merkinnän
Kyläalue, joka on maaseutuasumiselle ja elinkeinoille soveltuva alue.
Alueelle tulee laatia tarkempi osayleiskaava. Alueella tulee huolehtia
siitä, että vesihuollon toiminta-alue on tulevaa yhdyskuntakehitystä ja
maankäytön mitoitusta vastaava. Edelleen kaavakartta 1
Yhdyskuntarakenteen ohjaus sisältää myös merkinnän Viher- ja
metsäalueista, joilla tulee noudattaa kaavakartan 3 määräyksiä.

Liitteessä kahdeksan (8) Maisemat ja miljööt on todettu sivulla 84
seuraavaa:

8.1.1 Kulttuurimaisema KuMa-X

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta maisemakokonaisuudesta
tulee säilyttää tärkeimmät osat maaseutuelinkeinon

22.3 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavassa on huomioitu
taajama-alueita ympäröivät maa- ja metsätalousalueet sekä
kyläalueet kaavamerkinnöin. Maa- ja metsätalouden merkitys
kulttuurin ylläpitäjänä on huomioitu kaavassa muun muassa
kulttuurimaisemaa koskevassa kaavamääräyksessä:

”… Maatalouselinkeinoa ja siihen liittyvää yritystoimintaa
tukevien toimintojen sijoittaminen alueelle on suositeltavaa.”

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavalla ei oteta kantaa
rakennusoikeuden määrään tai rakennuspaikkojen
sijoittumiseen, vaan nämä ratkaistaan alueesta riippuen
tarkemman osayleiskaavoituksen tai asemakaavan keinoin.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavassa tarkempia
lähtökohtia rakennuskannan ja rakennetun ympäristön
kehittämiselle annetaan kulttuuriympäristöä ja maisemaa
koskevilla kaavakartoilla. Kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen
vaaliminen on MRL 39 § mukainen yleiskaavan sisältövaatimus.
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toimintamahdollisuudet huomioiden. Maisemakokonaisuuden
tärkeimpiin osiin kuuluvat viljelyalueen ja yksittäisten rakennusten
lisäksi maisemaa jäsentävä historiallinen tiestö, maiseman kannalta
tärkeä vanha puusto ja muut kulttuurihistoriallisesti merkittävät
rakenteet. Alueelle tapahtuva rakentaminen ja ympäristönhoito tulee
sopeuttaa maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin
arvoihin. Maatalouselinkeinoa ja siihen liittyvää yritystoimintaa
tukevien toimintojen sijoittaminen alueelle on suositeltavaa.

MTK-Etelä-Savo korostaa, että kaava tulee laatia ja kaavassa esitettyjä
merkintöjä tulee tulkita siten, että ne antavat alueella oleville
maatiloilla aidon kehittymisen ja elinvoimaisina pysymisen
mahdollisuuden. Tämä edellyttää, että kaava-alueella olevat pellot
säilytetään viljelykäytössä ja niitä voidaan viljellä nykyaikaisin
menetelmin. Edelleen tämä edellyttää, että pelloille kulkemiseen
tarvittavat väylät ovat riittävät ja turvalliset mitoitukseltaan.
Laadukkaan sadon ja tehokkaan viljelyn edellyttämät toimenpiteet
tulee sallia mm. peltokuvioiden muotoilussa ja peltojen vesitaloudesta
huolehdittaessa. Tämä on myös ravinteiden käytön kannalta tärkeää.

Edelleen MTK-Etelä-Savo korostaa, että maatilojen rakennuskantaa
(asuin- ja tuotantorakennukset) on voitava korjata, uusia ja tarvittaessa
purkaa. Rakentamista ei sen vuoksi tule ohjata liian yksityiskohtaisesti.

22.4 MTK-Etelä-Savo edellyttää lisäksi, että jatkossa yksityistä
maanomistusta koskevista kaavoitus- ja maankäyttöasioista pyydetään
aina lausunto maanomistajien etujärjestöltä eli MTK:lta.

Kaavan muilta osin MTK-Etelä-Savo yhtyy MTK:n metsälinjan antamaan
lausuntoon.

22.4 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan ehdotusvaiheessa
pyydetään lausunto myös MTK-Etelä-Savolta. Kaavamateriaalin
nähtävillä olosta tiedotetaan ja kaikille osallisilla on aina
mahdollisuus antaa palautetta kaavan nähtävillä olon aikana.
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21. Henkilöt 6 ja 7, 24.4.2017

Lausunto Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaan 2040 pohjoisen
kehäväylälinjaukseen:

23.1 Tähän liitteenä olevaan pohjoisen kehäväylälinjauksen kaavaan
koskien en hyväksy tien tekoa omistamani Tuomaalan tilan peltojen ja
tilustien poikki. Alue on merkitty karttaan punaisella.

Tuomaalan tilalla on harjoitettu maanviljelyä v.1899 alkaen nyt
neljännessä polvessa ja viides polvi odottaa vuoroaan. Ko. suunniteltu
tie katkaisisi tilan pellon kahtia ja osa pellosta/pelloista jäisi tien alle.
Loppuosa pelloista jäisi niin pieneksi, että sen viljely ei kannattaisi ja se
jäisi raiskioksi. Tilustiellä on päivittäistä liikennettä paljon ja se
vaikeutuisi tai loppuisi kokonaan. Itse asun os. Hakamaantie1 ja jäisin
myös tien väärälle puolelle tilasta katsottuna. Myös vilja- ja
hakekuormien kuljetus vaikeutuisi tai loppuisi. Tilalla asuva poikani ei
myöskään halua, että tietä rakennetaan peltojen poikki ja tilustie

23.1 Pohjoisen kehäväylän linjausta on tarkasteltu liikenteen
lisäselvityksessä. Pohjoisen kehäväylän linjausta on tarkastettu
kaavakartalle.
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katkaistaisiin. Tämä suunniteltu tie vaikeuttaisi tai lopettaisi kokonaan
peltoviljely elinkeinon harjoittamisen Tuomaalan tilalla. Komea
peltomaisema myös tuhoutuisi. Pöly- ja meluhaitat myös lisääntyisivät
nyt vielä rauhallisella tilalla ja asuinalueella.

Tuomaalan tilalla on aikomus jatkaa peltoviljelyn elinkeinoa myös
tulevaisuudessa ja sen vuoksi en hyväksy tien tekoa tilan peltojen, eikä
tilustien poikki.

22. Henkilöt 8-12, 24.4.2017

Muistutus koskien Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaa 2040

24.1 Kyyhkylä

Kaavaselostuksissa ja kaavakartoissa on ilmeinen ristiriita koskien
Kyyhkylän aluetta. Yhtäältä maisemakartalla osoitetaan arvokkaat
kulttuurimaisemat (mm. Kyyhkylä), jotka ovat alueen perinteisiä
maatalousalueita. Kaavamääräyksissä huomioidaan
maisemakokonaisuuden tärkeimmät osat sekä kannustetaan
maaseutuelinkeinojen jatkamiseen ja kehittämiseen. Toisaalta
yhdyskuntarakenteen ohjauskartalla Kyyhkylän alue on osoitettu
kehittyväksi ja kasvavaksi taajama-alueeksi. Kyyhkylä nousee
kaavakartoilla esille myös matkailun kärkialueen kohdemerkinnällä,
muinaismuistoalueena sekä luonnonsuojelualueena. Lisäksi
viherrakenneselvitys osoittaa alueen tärkeyden Porrassalmelta Kaihulle
ulottuvassa sinivihreässä sydämessä, joka voisi mahdollistaa
kaupunkipuiston perustamisen.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.3.2017
lausunut seuraavaa:

"Jatkossa tulee huolehtia, että tarvittavat viheryhteydet säilytetään
eikä rakentamista suunnitella liian tiiviiksi alueilla, joilla on luonto- ja
virkistyskäyttöarvoja (Urpola-Pitkäjärvi, Rokkala-Salosaari) ja

24.1 Kaikki kaavakartat ovat oikeusvaikutteisia ja niitä ohjataan
tulkitsemaan kokonaisuutena seuraavalla merkinnällä:
”Yleiskaavakartat n:o 1-7 ovat lähtökohtana laadittaessa ja
muutettaessa osayleiskaavaa, asemakaavaa tai ryhdyttäessä
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL
42§).”

Eri kaavakarttojen merkinnät täydentävät toisiaan ja esimerkiksi
taajama-alueiden erityispiirteet (maisema, luonto,
kulttuuriympäristö) tulevat esiin erityisesti tulkittaessa kaikkien
kaavakarttojen muodostamaa kokonaisuutta.

Kulttuurimaisemien erityisasema on huomioitu sekä
valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö merkinnällä (RKY)
sekä kulttuurimaisema merkinnällä. Kaavamääräyksin
ohjeistetaan alueen maankäyttöä seuraavasti:

Valtakunnallisesti arvokkailla kulttuuriympäristöalueita
koskevien suunnitelmien ja rakennustoimenpiteiden tulee olla
kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja edistäviä. Mahdollisen
täydennysrakentamisen ja muiden muutosten on sopeuduttava
kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin.
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taustaselvityksissä esille nostetut maisema-arvot huomioidaan alueiden
jatkosuunnittelussa (esim. Kyyhkylä)."

Yhdymme ympäristölautakunnan näkemykseen ja esitämme seuraavaa:

 Kaavaselostukseen kirjataan selkeästi, että rakentamista ei sallita
Kyyhkylän kulttuurihistoriallisesti arvokkaille peltoalueille.

 Kyyhkylän maisemakokonaisuuden säilyttämiseksi kannustetaan
jatkamaan maaseutuelinkeinojen kehittämistä alueella.

 Asuinrakentamisen sijoittelussa huomioidaan Kyyhkylän alueen
luontoarvot, muinaismuistoalueet sekä alueen erityistarpeet
matkailun osalta.

24.2 Saimaan rantareitti

Liikennekartalle piirretty Saimaan rantareitti kaipaa selkiyttämistä.
Linjaus välillä Pursiala-Salosaari on hyvinkin ymmärrettävä ja
kannatettava. Kevyen liikenteen verkoston kehittäminen kasvavalla
alueella on perusteltua. Reitin eteläistä, Ristiinaan suuntautuvaa haaraa
ei ole kuitenkaan perusteltu ja avattu kaavaselostuksissa lainkaan.
Onko kyseessä pyörätie, patikointireitti, luontopolku tms.? Joka
tapauksessa Porrassalmen museotieltä erkaneva reitti kulkisi kokonaan
uutta linjausta maa- ja metsätalousmaaksi osoitetulla yksityisessä

Alueella ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka vähentävät
merkittävän aluekokonaisuuden arvoa. Aluetta
asemakaavoitettaessa ja asemakaavaa muutettaessa on
varmistettava maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja
rakennushistoriallisten arvojen säilyminen. Aluetta koskevista
toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava
museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) kanssa.

Kulttuurimaisema-alueet: ”...Alueelle tapahtuva rakentaminen ja
ympäristönhoito tulee sopeuttaa maisemallisiin,
kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin.	
Maatalouselinkeinoa ja siihen liittyvää yritystoimintaa tukevien
toimintojen sijoittaminen alueelle on suositeltavaa.”

Muinaismuistot on osoitettu kohde- ja aluemerkinnöin.

Luontoarvot on huomioitu arvokkaita luontoalueita, luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita ja viheryhteyksiä
kuvaavilla merkinnöillä. Sinivihreä sydän merkintä osoittaa
ekosysteemipalvelujen tihentymän, joka muodostuu vesi- ja
viheralueista. Merkintä ohjaa kehittämään aluetta laadukkaana
viherrakenteen ”selkärankana”.

Kyyhkylä ja Moision sairaalan ympäristö on osoitettu matkailun
kärkialuetta kuvaavilla kohdemerkinnöillä.

24.2 Saimaan rantareitin on ajateltu olevan luonteeltaan
teemallinen ulkoilu- tai polkureitti, joka yhdistää Saimaan
rantamaiseman parhaat palat Mikkelin kantakaupungin alueella
yhden reitin varrelle. Osittain reitti on jo rakentunut
taajamarakenteen sisään jäävinä kevyenliikenteen reitteinä.
Muilta osin rantareitin linjaus on vielä ohjeellinen ja sen sijainti
tulee määrittymään tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Merkintä jatkuu Ristiinaan saakka laadittavissa olevassa Ristiinan
kirkonkylän seudun yleiskaavassa.
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omistuksessa olevalla alueella. Lisäksi alueella on runsaasti pysyvää ja
vapaa-ajan asutusta.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on lausunut kokouksessaan
9.3.2017 seuraavaa: "Kaavassa esitettyjen uusien yhteystarpeiden
osalta tulee huomioida, että uusien yhteyksien tarkemman
suunnittelun ja sijoittelun yhteydessä tulee vielä erikseen arvioida
mahdollisten uusien yhteyksien vaikutukset luontoarvoihin."

Yhdymme ympäristölautakunnan näkemykseen ja esitämme seuraavaa:

- Kaavakartoista poistetaan Saimaan rantareitin eteläisen haaran linjaus.
- Kaavaan lisätään linjaus olemassa olevan pyörätien jatkamisesta välille

Valkola-Ristiina.

24.3 Porrassalmen museotie

Kaavaselostuksissa korostetaan maisemaa jäsentävän historiallisen
tiestön merkitystä maisemakokonaisuudessa. Porrassalmen museotien
statuksen säilyttämisestä ja tien käytettävyyden parantamisesta on
varsin niukka kuvaus.

Esitämme seuraavaa:

- Kaavaan kirjataan selkeästi tavoite Porrassalmen museotien statuksen
säilyttämisestä jatkossakin.

- Saimaan rantareitin eteläisen haaran sijaan kehitetään Porrassalmen
museotien matkailullista arvoa ja parannetaan liikenneturvallisuutta
Ely-keskuksen vuonna 2010 valmistuneen hoito- ja
ylläpitosuunnitelman (Martti Piltz, Laura Soosalu) pohjalta.

Ohjeellinen pyöräilyn pääreitti merkintä on osoitettu VT 15
varrelle, suunnittelualueen eteläreunaan saakka.

24.3 Porrassalmen museotie on huomioitu kaavakartalla
maisematie-merkinnällä.

23. Ympäristöministeriö, 25.4.2017

25.1

Kohde: Mikkelin kaupungissa, osoitteessa Päiviönkatu 15, 15100
Mikkeli, sijaitseva kiinteistö 491-1-13-2018 rakennuksineen.

25.1-2 Kohteesta laadittavan rakennushistoriallisen selvityksen
tulokset on huomioitu kantakaupungin osayleiskaavassa.
Rakennus on osoitettu maakunnallisesti arvokkaana
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Luovutettavan kiinteistön pinta-ala on noin 1 289 m2.  Kiinteistöllä
sijaitsee vuonna 1966 valmistunut entinen Suomen Pankin talo, jonka
pinta-ala on 1 580 brm2. Rakennus on tällä hetkellä puolustusvoimien
käytössä mutta vapautuu valtion käytöstä 1.6.2017.

Lausuntopyynnön perusteet: Senaatti-kiinteistöt on pyytänyt
ympäristöministeriöitä oikeudesta luovuttaa valtion
kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) 12 §:ssä tarkoitetun
lausunnon siitä, onko kyseisellä kiinteistövarallisuudella erittäin
huomattavaa merkitystä kulttuurihistoriallisesti huomattavien
rakennusten suojelun tai luonnonsuojelun kannalta.

Ympäristöministeriön lausunto on pyydettävä, jos luovutettavalla
kiinteistövarallisuudella saattaa olla huomattava merkitys
kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun tai
luonnonsuojelun kannalta. Oikeudesta luovuttaa valtion
kiinteistövarallisuutta annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan
sellaista kiinteistövarallisuutta ei saa luovuttaa, jonka merkitys
luonnonsuojelun tai kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten
suojelun taikka kiinteiden muinaisjäännösten rauhoittamisen kannalta
on erittäin huomattava.

Kaava- ja suojelutilanne: Luovutettava kiinteistö on 12.5.1964
vahvistetussa Savilahden kaupunginosan korttelin 13 tonttia 18b
koskevassa asemakaavassa osoitettu yhdistettyjen liike- ja
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (ALK). Rakennuksella ei ole
suojelumerkintöjä.

Luovutettavaa kiinteistöä koskevat seuraavat vireillä olevat kaava
hankkeet:

- Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040, joka luonnos on
nähtävillä 23.2.- 24.4.2017. Osayleiskaavoitusta varten on laadittu
selvitys rakennetun ympäristön kehityksestä (Mikkelin
kaupunkisuunnittelu ja Selvitystyö, Aholla, 2017). Selvityksessä on

rakennussuojelukohteena.
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todettu seuraavaa: "Visuaalisesti korkealaatuinen arkkitehtuuri nousee
erityisesti esille risteyskohdissa ja kaupunkitilojen leikkauspisteissä.
Tästä esimerkkinä ahtaaseen tilaan rakennettu Suomen pankin talo,
jonka haastava, käyttötarkoituksesta ideaa ammentanut arkkitehtuuri
antaa vahvan kuvallisen vaikutelman keskikaupungin laidalle,
kaupunkitilojen muutoskohtaan."

- Suomen Pankkia ja vankilan myymälää koskeva asemakaavan muutos,
joka on tullut vireille 6.4.2017. Asemakaavan muutosta varten Senaatti-
kiinteistöt on tilannut Suomen Pankin rakennuksesta
rakennushistoriallisen selvityksen, jonka perusteella arvioidaan
suojelumerkintöjen tarpeellisuus ja vaikutukset.

Museoviraston lausunto: Museovirasto on 7.4.2017 päivätyssä
lausunnossaan (MV/2/05.01.02/2017) todennut, ettei kohteen
luovuttamiselle ole valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamista
koskevassa laissa tarkoitettua, kohteen huomattavaan
kulttuurihistorialliseen merkitykseen liittyvää estettä.

Mahdollisen luovuttamisen ehtoja määriteltäessä ja uuden omistajan
informoinnissa tulee kaavoitusta ja sitä varten laadituissa selvityksissä
ilmenevien tietojen lisäksi huomioida, että pankkitoimitalon ja sen
kulttuurihistoriallisten piirteiden kokonaisarviointi edellyttää sen
rakentamisen ja käytön vaiheiden sekä arkkitehtuurin säilyttämisen
tarkempaa selvittämistä. Alkuperäiseen rakennushankkeeseen
kuuluneet ulko- ja sisätilat ovat selvästikin erityisluonteisia ja
aikakauden yleisestä rakennustavasta erottuvia. Kulttuurihistoriallista
arviointia varten tulisi myös verrata ja taustoittaa rakennushanketta
osana Suomen Pankin yleistä rakennustoimintaa maakunnissa.

Museoviraston mukaan entisen Suomen Pankin talon rakennussuojelun
tarve on asianmukaista selvittää ja ratkaista vireillä olevassa
asemakaavamuutoksessa, sen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
todetuin menettelyin ja kulttuuriympäristötiedon täydennyksin.

Luonnonympäristön arvot: Luovutettavaksi esitetyillä alueilla ei tiedetä



VUOROVAIKUTUS MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVASSA 2040 80

olevan sellaisia lajeja tai luontotyyppejä taikka niiden elinympäristöjä,
joiden merkitys olisi luonnonsuojelun kannalta erittäin huomattava tai
joiden säilymistä ei voitaisi turvata vastaisen kaavoituksen tai muun
maankäytön ohjauksen yhteydessä.

Ympäristöministeriön kanta: Edellä esitettyyn viitaten
ympäristöministeriö toteaa, että kohteen luovuttamiselle oikeudesta
luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain {973/2002) nojalla
ei ole lain 4 §:ssä tarkoitettua, erittäin huomattavasta
luonnonsuojelullisesta tai rakennusten kulttuurihistoriallisesta
merkityksestä johtuvaa estettä.

Kohteita luovutettaessa uuden omistajan tietoon tulee saattaa kohteen
kulttuurihistorialliset arvot niitä koskevine selvityksineen sekä niiden
vaikutukset kohteen tulevaan käyttöön sekä korjaus- ja muutostöiden
suunnitteluun. Luovutuksensaajan tietoon tulee myös saattaa se, että
rakennussuojelu tullaan tutkimaan asemakaavamuutoksessa.

Kopio tästä ja oheisesta Museoviraston lausunnosta on annettava
luovutuksensaajalle tiedoksi ja niistä on otettava maininta
luovutuskirjaan. Kiinteistön luovutusasiakirjoista tulee viipymättä
lähettää kopiot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.

Tämän lausunnon ovat valmistelleet hallitussihteeri Matleena Haapala
ja ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander.

25.2

Vastauksenaan ympäristöministeriön lausuntopyyntöön Museovirasto
toteaa, että Mikkelissä Päiviönkadulla sijaitsevan entisen Suomen
Pankin talon luopumiselle ei ole valtion kiinteistövarallisuuden
luovuttamista koskevassa laissa tarkoitettua, kohteen huomattavaan
kulttuurihistorialliseen merkitykseen liittyvää estettä. Mahdollisen
luovuttamisen ehtoja määriteltäessä ja uuden omistajan informoinnissa
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tulee huomioida muun muassa seuraavaa.

Kaksikerroksinen, osin kivi- ja kupariverhoiltu rakennus valmistui
vuonna 1966 Suomen Pankin toimitiloiksi, missä käytössä se toimi
1990-luvun alkuun. Puolustusvoimat tuli rakennuksen käyttäjäksi
vuonna 1997. Sijaintipaikka Mikonkadun, Päiviönkadun ja Vilhonkadun
kulmaus on Mikkelin kaupunkirakenteessa varsin keskeinen ja näkyvä.
Rakennuksen sijaintia ja arkkitehtuuria luonnehditaan osuvasti Mikkelin
kantakaupungin osayleiskaavoitusta varten laaditussa rakennetun
ympäristön kehityksen selvityksessä:

"Visuaalisesti korkealaatuinen arkkitehtuuri nousee erityisesti esille
risteyskohdissa ja kaupunkitilojen leikkauspisteissä. Tästä esimerkkinä
ahtaaseen tilaan rakennettu Suomen pankin talo, jonka haastava,
käyttötarkoituksesta ideaa ammentanut arkkitehtuuri antaa vahvan
kuvallisen vaikutelman keskikaupungin laidalle, kaupunkitilojen
muutoskohtaan." (Mikkelin kaupunkisuunnittelu ja Selvitystyö Ahola
2017, sivu 83).

Pankkitoimitalon kulttuurihistoriallisten piirteiden kokonaisarviointi
edellyttää sen rakentamisen ja käytön vaiheiden sekä arkkitehtuurin
säilyneisyyden tarkempaa selvittämistä. Alkuperäiseen
rakennushankkeeseen kuuluneet ulko- ja sisätilat ovat selvästikin
erityisluonteisia ja aikakauden yleisestä rakennustavasta erottuvia.
Kulttuurihistoriallista arviointia varten tulisi myös verrata ja taustoittaa
rakennushanketta osana Suomen Pankin yleistä rakennustoimintaan
maakunnissa.

Mikkelin kaupungin kaavoitus on käynnistänyt asemakaavan
muutoksen 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelissa 17 ja korttelin osan
13 tonteilla 2018 ja 1018 1 Suomen Pankki ja Vankilan myymälä.
Asemakaavan tavoitteena on suunnittelualueiden käyttötarkoituksen
muuttaminen keskustoimintojen korttelialueeksi (C). Kaavatyön
yhteydessä tehdään Suomen Pankin talosta rakennushistoriallinen
selvitys, jonka perusteella arvioidaan suojelumerkintöjen tarpeellisuus
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ja vaikutukset. Nämä seikat todetaan Mikkelin kaupungin
kaavaosallisille 6.4.2017 lähettämässä lausuntopyynnössä ja sen
liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Entisen Suomen Pankin talon rakennussuojelun tarve on asianmukaista
selvittää ja ratkaista vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa, sen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetuin menettelyin ja
kulttuuriympäristötiedon täydennyksin.

24. Henkilö 13, 26.4.2017

26.1 Muistutus on annettu puhelimitse ja sen on kirjannut
maankäyttöinsinööri Jari Ahonen.

Viisterä ilmaisi huolensa, että uusi tielinja pirstoo nykyisen Tähkämäen
tilakeskuksen. Aiemmin kaupassa sovittu kaupungin kanssa 1997
kiinteistökaupassa, että tilakeskuksen läheisyyteen/läpi ei tehdä tietä.

Viisterä esittää, että voimassa olevassa yleiskaavassa (vuodelta 1990)
esitetty tielinjaus säilytetään.

26.1 Pohjoisen kehäväylän linjausta on tarkasteltu liikenteen
lisäselvityksessä. Pohjoisen kehäväylän linjausta on tarkastettu
kaavakartalle.

25. Museotoimi / Mikkelin kaupunki, 4.5.2017

Museotoimi haluaa tuoda esiin seuraavat seikat koskien
osayleiskaavaa. Kirjallisen lausuntopyynnön MliDno-2015-744
(10.02.02) liitteeni esitettyihin aineistoihin pohjautuen museotoimi
esittää seuraavaa:

27.1 Osayleiskaava ohjaa tulevaa maankäyttöä, joka on
asemakaavoituksen pohjana. Museotoimi on ollut mukana
kaavoituksen valmistelussa ja kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin.
Kaavamerkinnän SAA alle on siirretty kohteita, jotka ovat
asemakaavoituksessa jo saaneet sr-merkinnän. Kaikkia aluemerkinnän

27.1 Kulttuuriympäristöjä koskevaa kaavakarttaa (kartta nro 5)
on päivitetty ehdotusvaiheeseen. Rakennetun ympäristö
kehitystä kuvaavaan selvitykseen on lisätty kartta, jossa on
esitetty asema- ja yleiskaavoilla suojellut kohteet ja alueet. Eri
kaavatasojen tarkastelutarkkuus huomioiden, ei kaikkia
asemakaavoissa kohteina suojeltuja rakennuksia ole
osayleiskaavassa osoitettu rakennussuojelukohteina vaan osa
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sisällä olevia sr-kohteita ei ole merkitty karttapohjaan eikä luetteloon.
Museotoimen näkemyksen mukaan samalla karttapohjalla olevat eri
kulttuurihistorialliset kohdemerkinnät olisi siirrettävä erillisille
karttapohjille. Kaikista sr-kohteista olisi laadittava luettelo ja
sijoitettava kohteet omalle karttapohjalle. Muutoin lausunnon
antaminen vaatisi osayleiskaava-alueen kaikkien asemakaavojen
tutkimista erikseen.

27.2 Muutamia alueita on jätetty käsittelyn ulkopuolelle. Tällaisia ovat
mm. Pursialan alue, jossa ovat kaupunginpuutarhan juuri kunnostetut
aitat sekä omaa aikakauttansa edustava sähkömuuntaja. Samoin oman
käsittelynsä vaatisi Kaihun alue, jossa on aiemmin sr-merkinnällä
varustettu kioski sekä Pursialan rautatie. Urpolan jokilaakso
kokonaisuutena kaipaisi lähempää tarkastelua. Urpolan myllyn seutu
tarvitsee sr-merkinnän. Urpolan joen suistossa on pätkä vanhaa
Lappeenrannan tietä siltoineen, jotka myös olisi syytä merkitä sr-
merkinnällä. Jokilaaksossa oleva huvila kuuluu olennaisena osana
Kattilanlahden maisemaan. Alue tulisi säilyttää luontonsa ja
kulttuurihistoriansa puolesta eikä sinne tulisi sallia lisärakentamista.
Kattilansiltaan olennaisesti kuluva Hiihtomäen tanssilava tarvitsisi myös
sr-merkinnän.

Karilan ja Orijärven suunnan sr-kohteena on mainittu Karilan
päärakennus. Olisi varmaankin syytä tarkastella koko pihapiiriä sekä
huomioida ns. Vanhan Karilan piirakennus ja aitta. Unohtamatta
Karilantie 7:ää, joka on mahdollisesti Grahnin tehtaan tuotantoa oleva
elementtitalo. Orijärven ja Pitkäjärven huvilarakennuksia olisi myös
syytä tarkastella osayleiskaavassa samoin kuin Rantakylän Sokkalantien
tammikujaa.

27.3 Osayleiskaavakartassa on muutamia ristiriitoja kohdeluettelon ja
karttamerkintöjen välillä mm. sr 95 on luettelossa Riihimäenkatu 3,
mutta kartassa se on merkitty Pursialaan, mahdollisesti tarkoittaen
kaupungin puutarhan aittoja. Samoin Pursialaan on merkitty a 157, joka

niistä on sisällytetty kaupunkikuvallisesti arvokkaina alueina
osoitettuihin kokonaisuuksiin.

27.2 Kulttuuriympäristökartalla on RKY-alueena osoitettu
Kenkäveronniemen pappila, joka pitää sisällään mm. Pursialan
rautatien. Pursialan aitat, Kaihun alueen kioski, vanha muuntamo
sekä Urpolanjoen mylly on osoitettu vielä erikseen
rakennussuojelukohteina. Urpolanjoen jokilaakso kivisiltoineen
on osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaana alueena.
Hiihtomäen tanssilavan osalta katsottiin, että suojeluarvot tulisi
ratkaista asemakaavalla, tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Rakennussuojelukohteena osoitettu Karila käsittää laajemmin
koko pihapiirin. Kohteesta on asetuksella varjeltu seuraavat
rakennukset: asunto- ja laboratoria, talousrakennus ja työväen
asuinrakennus. Vanha-Karila (Karilantie 7) inventoitiin ja
osoitettiin rakennussuojelukohteena. Entisen Sokkalan kartanon
tammikuja osoitettiin kaupunkikuvallisesti arvokkaana alueena.

27.3 Rakennussuojelukohteita kuvaavaa kohdeluetteloa on
tarkistettu ja täydennetty osaksi kaavaselostusta.
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luettelon mukaan on Mannerheimintie 16. Luettelossa oleva pm-kohde
135 on karttapohjalla Pietarinpirtti ja luettelossa Tertti. Tässä on vain
muutamia esimerkkejä. Museotoimen näkemyksen mukaan
kulttuurihistorialliset kohteet on esitettävä erillisillä karttapohjilla
isompimittakaavaisella kartalla.

26. Museovirasto, 4.5.2017

Mikkelin kantakaupungin asemakaavoitetuille keskusta-alueille ja sen
laajentumisalueille laadittava osayleiskaava on edennyt
kaavaluonnokseen. Valmisteluaineistoon sisältyy rakennetun
kulttuuriympäristön taustaselvitys. Museovirasto toimii asiassa
lausunnonantajana rakennetun kulttuuriympäristön ja vedenalaisen
kulttuuriperinnön osalta ja Savonlinnan maakuntamuseo maalla olevan
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

28.1 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on
huomioitu kaavaluonnoksessa voimassa olevan RKY-inventoinnin
mukaisesti. Kyseinen valikoima sisältää joukon keskeisiä Mikkelin
asemakaavahistorian, hallinnon, kirkollisen perinteen,
esikaupunkiasumisen, varuskuntaelämän ja paikallishistorian
ympäristöjä mutta ei vielä läheskään kaikkia merkittäviä
rakennusryhmiä ja yksittäiskohteita. Varsinkin yksittäisten
rakennuskulttuurikohteiden huomioon ottamista on aiheellista vielä
vahvistaa seuraavien näkökohtien pohjalta.

28.2 Kaavaluonnos ei ole vielä kaikilta osin tasapainoinen
suojelumerkintöjen ja -määräysten osalta. Rakennuskohtaisen suojelun
tulisi perustua inventoidun ja arvotetun rakennuksen arvoihin. Punaista
ja vihreää sr-merkintää on nyt käytetty kategorisesti sen mukaan,
sisältyykö rakennus valtakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön vai ei. Yleiskaavamääräysten tulisi kuitenkin olla
yhtä lailla selkeitä ja arvojen säilyttämiseen ohjaavia esimerkiksi
sellaisten kaupungin arvorakennusten kohdalla kuin Graniittitalo,

28.1 Kulttuuriympäristöjä koskevaa kaavakarttaa (kartta nro 5)
on päivitetty ehdotusvaiheeseen. Kulttuuriympäristön arvoja on
tutkittu ehdotusvaiheessa lisäinventoinnin avulla.
Kaavaratkaisussa on huomioitu yksittäisiä rakennuksia sekä
rakennusryhmiä rakennussuojelukohde-merkinnällä.

28.2 – 28.4 Kaavan ehdotusvaiheessa laadittiin lisäinventointeja
sekä yksittäisiin kohteisiin että alueisiin. Lisäinventointien
pohjalta kaavaratkaisua muokattiin. Kaikki
rakennussuojelukohteet merkittiin yhtenevällä
kaavamerkinnällä. Kohteiden arvo ja ominaispiirteet on esitetty
kaavaselostuksen kohdeluettelossa. Teemalliset kokonaisuudet
on esitetty rakennetun ympäristön kehitystä kuvaavan
selvityksen liitteissä. Päämajahistoriaan liittyvinä kohteina
osoitettiin muiden lisäksi rakennussuojelukohde merkinnällä
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Naisvuoren näkötorni, keskuskansakoulu tai Mikkelin teatteri. Vihreä
kohdemerkintä sisältää suotta tulkinnan varaa (”toimenpiteiden tulee
olla kulttuuri- ja rakennushistoriallisia arvoja säilyttäviä”), mikä on
korjattavissa yhdenmukaistamalla sitä punaisen kohdemerkinnän
kanssa (”toimenpiteissä on säilytettävä kohteen kulttuuri- ja
rakennushistorialliset arvot”).

28.3 Myös säilyttämisen arvoisiksi osoitettujen alueiden (saa) sisällä on
rakennuskulttuurikohteita, jotka tulisi huomioida yksittäin. Näin
esimerkiksi Lähemäen lastentalo Lähemäen asuinalueella. Tällaisten
keskeisten rakennusperintökohteiden – ja erityisesti iältään
nuorempien julkisten rakennusten - sisältyminen yleiskaavaan tulee
vielä varmistaa. Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan
inventointitiedot ja arvotukset Mikkelin kantakaupungin kohteista tulee
hyödyntää kaavatyössä.

28.4 Kantakaupungin osayleiskaavaa varten on tehty ansiokasta kaava-
ja rakennushistorian taustoitusta. Yleiskaavassa huomioitaviksi
teemoiksi on kuitenkin valikoitunut varsin kapea otos, ja kahden
arkkitehdin tuotannon kokonaistarkastelu saattaa peittää kaupungin
muun kestävän 1900-luvun rakentamisen. Kaavaselostuksessa olisi
hyvä käsitellä sitä, millaisia täydentäviä selvityksiä aiotaan tehdä
muiden tärkeiden teemojen, kuten kouluverkon ja
yhdistysrakentamisen, kohteiden arvioimiseksi jatkossa.

Museovirasto pitää ilahduttavana, että valtakunnallisesti merkittävä
Mikkelin päämajakaupunkiperintö on huomioitu yleiskaavan yhtenä
teemana. Teemaan sisältyy paljon kehittämispotentiaalia. Kohteisiin
voitaisiin lisätä sirpalesuojien rinnalle vielä jokin kantakaupungin
kallioon louhituista luolan suista, joka ilmentää sodan vaikutusta
siviileihin ja väestönsuojelun erityistarpeita päämajakaupungissa.

28.5 Vanhan kasarmialueen länsipuolinen Kasarminkenttä
ympäristöineen tulee huomioida soveltuvin kaavamääräyksin
maakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä, jollaisena se

Viestikeskus Lokki ja Hänninkentän sirpalesuoja.

28.5 Vanhan kasarmialueen länsipuolinen Kasarminkenttä
ympäristöineen on huomioitu kaavassa maakuntakaavan
mukaisesti.
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sisältyy voimassa olevaan Etelä-Savon maakuntakaavaan.

28.6 Osayleiskaava-alueelta ei tällä hetkellä tunneta hylkyjä tai muuta
vedenalaista arkeologista kulttuuriperintöä. Siihen sisältyvät
järvialueet, lammet ja virtavedet ovat kuitenkin liikkumiseen ja
elinkeinoihin käytettyjä vanhan ihmistoiminnan alueita, jotka ovat
arkeologiselta kannalta potentiaalisia ja vain osittain tutkittuja.
Vesialueilta, joille kaavassa osoitetaan vesistön pohjaa muuttavaa
maankäyttöä, tulee tehdä riittävät arkeologiset vedenalaisinventoinnit
viimeistään yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa hyvissä
ajoin ennen hankkeiden toteuttamista. Tämä selvitystarve tulee todeta
kaavassa.

28.6 Kaavan yleismääräyksiin on lisätty seuraava kohta: Vesialueilla,
joilla maankäyttö voi muuttaa vesistön pohjaa, tulee
asemakaavoituksen yhteydessä kuulla Museovirastoa ja arvioida
vedenalaisen arkeologisen perinnön selvitystarve.

27. Savonlinnan maakuntamuseo, 4.5.2017

29.1 Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, että kaavahanke kohdistuu
alueelle, jolta tunnetaan runsaasti eri aikakausien kiinteitä
muinaisjäännöksiä ja jolla voidaan olettaa olevan toistaiseksi
tuntemattomia muinaismuistolain (295/63) suojelemia kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Näin ollen kaavoitettavalla alueella on syytä tehdä
arkeologinen inventointi niillä alueilla, joilla maankäyttö muuttuu, sekä
tarkastaa jo tunnettujen kiinteiden muinaisjäännösten nykytilanne.

29.2 Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, ettei sillä ole arkeologisen
kulttuuriperinnön osalta muuta huomauttamista. Rakennetun
kulttuuriympäristön ja vedenalaisen arkeologisen kulttuuriperinnön
osalta lausunnon antaa Museovirasto.

29.1 Alueelle laadittiin ehdotusvaiheessa arkeologinen
inventointi, jonka pohjalta kaavakarttoja päivitettiin seuraavasti:
Arkeologisessa inventoinnissa löydettiin kolme uutta kohdetta
Mustalampi 1 ja 2 sekä Vanha-Karila. Löydetyt kohteet on
täydennetty muiden muinaisjäännösmerkintöjen kanssa
maisema-kaavakartalle.

29.2 Ei aiheuta toimenpiteitä.

28. Etelä-Savon ELY-keskus, 22.5.2017

30.1 Kaava-alue ja tavoitteet

Yleiskaavoitettava alue käsittää varsinaisen asemakaavoitetun
keskusta-alueen sekä siihen liittyviä laajenemisalueita sen

30.1 Ei aiheuta toimenpiteitä.
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lähituntumassa sekä valtateiden ja kantateiden varsilla. Alue on
tarkoituksenmukainen suunnittelukokonaisuus, jossa varsinaisen
keskusta-alueen vaikutus ja tarpeet tulevat huomioiduksi ja samalla
kaavalla ohjataan pääasiassa riittävällä tarkkuudella myös varsinaisen
kaupunkialueen reunamille sijoittuvien haja-asutusalueiden
maankäyttöä sen eri tarpeissa.

Yleiskaavan tavoitteet on esitetty hyvin kattavasti. Maankäyttö- ja
rakennuslain yleiskaavalla asettamien tavoitteiden lisäksi kaavaselostus
tuo hyvin esille tälle kaavatyölle mm. Mikkelin kaupungin strategian,
alueen rakennemallin sekä Mikkelin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisia yksityiskohtaisempia
tavoitteita. Lisäksi tavoitteita on kaavatyön aikana eri yhteyksissä
tarkennettu. Esitetyt tavoitteet noudattavat hyvin niitä seikkoja, jotka
maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan on otettava huomioon
yleiskaavaa laadittaessa.

30.2 Kaavan esitystapa

Yleiskaavan 1. kartta (yhdyskuntarakenteen ohjaus) on esitystavallaan
ja tarkoitukseltaan strateginen yleiskuvan antava kartta, josta selviää
eri maankäyttömuotojen periaatteelliset kehityssuunnat ja sijainnit.
Tässä kartassa esitettyjen eri alueiden rajaukset ja varsinkin sisältö
tulee luonnollisestikin tarkentumaan tarkemman suunnittelun
yhteydessä, jolloin kaavan muiden oikeusvaikutteisten teemakarttojen
aineiston kulloinenkin merkitys tulee ohjausvaikutuksiltaan huomioon
otettavaksi. Oikeusvaikutteisilla eri teemakartoilla on luonnollisestikin
rajauksiltaan, merkityksiltään ja sisällöiltään eri tarkkuustasoisia
kohteita ja alueita, osa on hyvinkin sitovia (mm. osa rakennus- ja
luonnonsuojeluun liittyvistä) ja osa jättää enemmän tulkinta- ja
suunnitteluvaraa jatkotyöskentelylle.

Kaavahanke sisältää hyvin mittavan tausta-aineiston. Valittu esitystapa
tuo esille maankäyttöön liittyvät eri teemat omilla kartoillaan, ja tätä
on pidettävä teknisesti ja luettavuudeltaan selkeänä ja hyvänä keinona

30.2 Ei aiheuta toimenpiteitä.
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eri teemojen esittämiseen.

30.3 Yhdyskuntarakenteen ohjaus

30.3.1 Kaupan osalta osayleiskaavan ratkaisut ovat maakuntakaavan
mukaisia. Merkittävin seudullinen tulevaisuuden palvelualue sijoittuu
Karilaan, joka on yleissijainniltaan siihen erittäin hyvin soveltuva ja
tukeutuu kehittyvään jo olemassa olevaan palvelurakenteeseen, joskin
toteuttaminen edellyttää uusia liikenteellisiä ratkaisuja. Visulahti on
myös hyvin soveltuva nimenomaan paljon tilaa vaativan
erikoistavarakaupan kehittämiseen. VT5:n uuden linjauksen
toteuttaminen edesauttaa myös alueen konkreettista toetutumista.

Paikalliset palvelukeskukset tukeutuvat verrattain hyvin asutuksen
sijoittumiseen ja nykyiseen palvelurakenteeseen. Tuskussa ei ole
juurikaan aiempaa palvelurakennetta, mutta ratkaisua perustelee
asutuksen sijoittuminen. Rantakylän keskustatoimintojen alakeskuksen
merkintä on hyvin perusteltu.

30.3.2 Kehittyvä taajama -merkinnällä on osoitettu jo
asemakaavoitettuja tai jatkossa asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja
laajennusalueita eri puolille kaupunkirakennetta. Laajennusalueista
pääosa liittyy jo asemakaavoitettuihin alueisiin tai on aivan niiden
tuntumassa ja aluevaraukset ovat siten lähtökohtaisesti perusteltuja.
Poikkeuksen em. periaatteesta tekevät Salosaaren ja Louhimo-Niemelä-
Kuivasalmen alueet, jotka ovat melko irrallisia nykyisestä
asemakaavoitetusta taajama-alueesta ja niiden järjestettyyn asuin- ym.
toimintaan ottaminen saattaa olla mm. kustannusvaikutuksiltaan
kallista. Maankäytön suunnittelun jatkotyölle, sen suuntautumiselle ja
aikatauluttamiselle toisi hyvää tietopohjaa, mikäli eri laajenemissuuntia
vaikutuksineen yleiskaavatyön yhteydessä eri arviointikriteereillä
vertailtaisiin.

Kasvavana taajamana osoitetut alueet ovat paria poikkeusta lukuun
ottamatta jo hiukan erillään asemakaavoitetuista alueista ja

30.3.1 Ei aiheuta toimenpiteitä.

30.3.2 Osayleiskaavan väestötavoitetta on tarkistettu.
Suunnittelualueella on väestö kasvanut huomattavasti asetettua
tavoitetta nopeammin, jonka myötä myös tarve uusille,
taajamarakennetta laajentaville asuinalueille, on perusteltu.
Vaikutusten arviointia kaavan aikataulutuksen, vertailun ja
toteutuksen suhteen on täydennetty. Lisäksi Mikkelin kaupunki
on päivittämässä maapoliittista ohjelmaansa, jossa mainittuihin
kysymyksiin erityisesti paneudutaan.

Kyläalueita koskevaa kaavamääräystä on täydennetty seuraavasti:
Maaseutuasumiselle ja elinkeinoille soveltuva alue. Alueelle tulee
laatia tarkempi osayleiskaava. Osayleiskaavoja laadittaessa tulee
huomioida yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä edellytykset maa-
ja metsätaloudelle sekä virkistyskäytölle. Paikalliset ominaispiirteet
luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön osalta on tutkittava
tarkemman kaavoituksen yhteydessä. Ranta-alueita kaavoitettaessa
on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:n
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tiiviimmästä kaupunkirakenteesta. Alueita koskeva kaavamääräys
velvoittaa lähtökohtaisesti tarkemman yleiskaavan laatimiseen ennen
asemakaavoitusta ja näillä alueilla määräys onkin perusteltu, samoin
Salosaaren alueen erityinen suunnittelumääräys on paikallaan. Myös
näiden eri taajaman laajentumisalueiden periaatteellisia
toteuttamiskustannuksia ja toteuttamisaikataulutusta olisi hyvä pohtia
jo yleiskaavatyön yhteydessä.

Kyläalueita koskevan kaavamääräyksen mukaan näiden alueiden
rakentamis- ym. käyttöä ohjaamaan on tarkoitus laatia tarkempi
yleiskaava. Alueet sijaitsevat siten irrallaan tiiviistä
kaupunkirakenteesta, ettei niiden asemakaavoitus ole tässä vaiheessa
tarkoituksenmukaista eikä niille osoitetun maaseutuasumisen ja
elinkeinotoiminnan (ensisijaisesti maa- ja metsätalous?) voi katsoa sitä
myöskään vaativan. Tarkemman yleiskaavan, jolla tarkoitettaneen ns.
kyläyleiskaavaa, laatimisessa tulee kuitenkin huomioida lainsäädännön
tällaiselle kaavalle asettamat edellytykset ja mahdolliset rajoitteet,
joista voisi mainita ao. kaavamääräyksessä.

30.3.3 Pitkäjärven itärannan virkistys- ja asuinalueeksi kaavoitetulle
alueelle sijoittuu huomattavassa määrin yleiskaavan 3. Viherrakenne-
kartan mukaisia alueita ja varauksia. Kaavamääräyksessä on asiallisesti
korostettu alueen maiseman ominaispiirteiden vaalimistarvetta, jonka
lisäksi alueen lukuisten virkistyskäyttötarpeiden ja luonnon
monimuotoisuuden erityistä huomioimista alueen jatkosuunnittelussa
on syytä tässä yhteydessä korostaa. Aluevarauksesta puuttunee
määräys teemakarttojen 2-7 noudattamista koskeva määräys?

vaatimukset. Alueella tulee huolehtia siitä, että vesihuollon
toiminta-alue on tulevaa yhdyskuntakehitystä ja maankäytön
mitoitusta vastaava. Osayleiskaavan laatimisessa tulee noudattaa
karttojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

30.3.3 Pitkäjärven itärannan virkistys- ja asuinalueeksi osoitetun
alueen kaavamääräystä on täydennetty seuraavasti:

Alue, jossa tulee yhdistää virkistys- ja asuintoiminnot. Vähintään
50 % alueen pinta-alasta tulee varata virkistysalueeksi. Alueen
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonto- ja
virkistysarvojen sekä maiseman ominaispiirteiden vaalimiseen.

Asemakaavoituksen tulee perustua osayleiskaavoitukseen.
Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen vaatii pohjakseen
asemakaavan. Ennen asemakaavoitusta alueella voidaan sallia
ympäristön ominaispiirteisiin soveltuva, myöhempää kaavoitusta
haittaamaton olemassa olevien rakennuspaikkojen korjaus- ja
täydennysrakentaminen.

Asemakaavoituksessa tulee noudattaa karttojen 2-7 merkintöjä
ja määräyksiä.
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30.3.4 Ranta-alueiden maankäytön periaatteellisia 'määräyksiä' on
syytä hiukan täsmentää esim. viittaamalla ranta-alueiden loma-
asutusta koskevan yleiskaavan MRL:n 73 §:n mukaisiin
sisältövaatimuksiin. Pysyvän asumisen osoittamisesta ranta-alueilla
kaavamääräyksissä todetaan, että sen pitää täyttää myös
maaseutuasumiselle kaavassa asetetut edellytykset. Kaava ei ELY-
keskuksen käsityksen mukaan juurikaan sisällä tähän liittyviä
erityisedellytyksiä?

30.3.5 Matkailun kärkialueiden on todettu olevan seudullisesti
merkittäviä. Näistä Kenkävero ja Visulahden seikkailupuisto ovat
kävijämääriltään viiden suurimman joukossa Etelä-Savossa, joten niiden
status voisi olla maakunnallinen? Kenkäveron alueesta noin puolet on
muinaismuistoaluetta, ja tämän arvon säilyttämisen vaatimus alueen
kaavamääräyksessä maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön
ohella olisi syytä todeta jo tälläkin kartalla.

30.3.6 Tilaa vaativien työpaikka-alueiden osalta, kuten ei myöskään
erityisalueiden osalta, Ely-keskuksella ei ole sinällään niiden sijainneista
huomautettavaa. Tilaa vaativien työpaikkojen vaihettumisalueiden ja
erityisalueiden aluevarauksiin on ELY-keskuksen käsityksen mukaan
kuitenkin vielä liitettävä karttojen 2-7 oikeusvaikutuksiin liittyvä
määräys; Asemakaavoituksessa tulee noudattaa karttojen 2 - 7
merkintöjä ja määräyksiä.

30.3.4 Ranta-alueiden maankäytön ohjausta on täydennetty
seuraavasti:

Pysyvän asumisen osoittamisen rannalle asemakaava-alueen
ulkopuolelle tulee perustua oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan.
Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan
erityiset sisältövaatimukset tulee huomioida MRL 73 §
mukaisesti. Rakennettaessa asemakaavan tai oikeusvaikutteisen
osayleiskaavan ulkopuolelle rantarakentamista säätelee myös
kaupungin rakennusjärjestys. Rakentaminen asemakaavan tai
oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ulkopuolelle vaatii pohjakseen
myös MRL 171 § mukaisen poikkeamisluvan.

30.3.5 Matkailun kärkialueiden kaavamääräystä on täydennetty
seuraavasti:

”Maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä matkailupalvelujen
alue, jolla tulee kiinnittää huomiota joukkoliikenneympäristöjen
toimivuuteen. …”

Selostukseen on kirjattu kohteiden luokitus maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittäviin matkailun kärkialueisiin.

Muinaismuistoja koskevat merkinnät on tarkastettu arkeologisen
selvityksen myötä kaavakartoille.

30.3.6 Tilaa vaativien työpaikka-alueiden ja erityisalueiden
kaavamääräyksiä on täydennetty oikeusvaikutuksiin liittyvällä
määräyksellä: Asemakaavoituksessa tulee noudattaa karttojen 2
- 7 merkintöjä ja määräyksiä.
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30.4 Liikenne ja verkostot

Liikennetarpeita ja sen vaikutuksia on selvitetty pääosin hyvin ja
yleiskaavatasolle riittävällä tavalla eri liikennemuodot huomioiden.
Liikenneviraston ja Pohjois-Savon Ety-keskuksen lausunnot ottavat
tarkemmin kantaa näihin seikkoihin.

30.5 Viherrakenne

30.5.1 Mikkelin kantakaupungin ekasysteemipalvelut ja viherrakenne –
selvityksen (SITO Oy) tavoitteena on ollut selvittää osayleiskaava-
alueen ekasysteemipalvelut ja löytää ratkaisuja niitä ylläpitävän
viherrakenteen järjestämiseksi siten, että pystytään turvaamaan
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet, riittävät
virkistysalueet sekä ehkäisemään tehostuvan maankäytön aiheuttamia
haittoja kuten pohjavesivaikutuksia ja hulevesien vaikutuksia
vesistöihin. Viherrakenteen osalta on tavoitteena ollut tarkastella myös
kytkeytyneisyyttä, merkitystä kaupunkirakenteessa sekä mahdollisia
kehittämistoimenpiteitä. Tarkastelussa on kerätty laajasti yhteen ja
analysoitu olemassa olevaa tietoa, niin että tiedon pohjalta voidaan
tehdä suunnitteluratkaisuja. Tässä työssä on myös onnistuttu pääosin
erittäin hyvin. Selvitysaineisto palvelee hyvin sekä tätä kaavaa, että
jatkossa tarkempaa suunnittelua.

Selvitykseen sisältyy myös liito-oravia koskeva kokonaistarkastelu,
johon liittyi myös maastoinventointeja. Tämän tavoitteena on ollut
varmistaa liito-oravan suotuisan suojelutason säilyminen pitkällä
aikavälillä Mikkelin kantakaupungin ympäristössä.

Yleiskaava-alueella on selvityksen mukaan muutama erityisen
moniarvoinen alue, joita voidaan kutsua ekosysteemipalvelukeitaiksi.
Ne tuottavat useita ekasysteemipalveluita ja näiden alueiden
säilyminen on aivan erityisen tärkeää. Pääosin näistä alueista
muodostuu myös kaavakartalla 3. esitetty kaupungin sinivihreä sydän,
joka jäsentää hyvin selvityksen sisältöä ja sitä voisi hyvin kutsua

30.5.1 Merkitään tiedoksi.
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kaupungin suoniksi ja keuhkoiksi. Näiden ekasysteemipalveluiden
kannalta erityisen tärkeiden ja moniarvoisten alueiden osalta tulee
noudattaa erityistä varovaisuutta, kun suunnitellaan muuta
maankäyttöä. Keskeistä tässä yleiskaavaprosessissa olisikin tehdä
yhdyskuntarakenteen ohjauksen osalta sellaiset ratkaisut, jotka
turvaavat kaupungin sinivihreän ytimen säilymisen myös
tulevaisuuteen. Sitä ei voida enää myöhemmin palauttaa.

30.5.2 Kohteet ja merkinnät

Kohdelistauksissa ja merkinnöissä on joitakin pieniä puutteita:
Hanhilammen luonnonsuojelualue tulee olla Natura 2000 -kohteena
sekä selostuksessa että kaavakartalla ja kohde g. Tornimäen
rinnelehdon luonnonsuojelualue näyttäisi puuttuvan kaavakartalta.
Lisäksi kohteisiin tulee lisättäväksi Kalevankankaan
luonnonsuojelualueiden pohjoispuolella osana Metsähallituksen
Metso-pakettia suojeltu 11 hehtaarin alue, jonka rajaus onkin jo
toimitettu kaavoittajalle. Värisävyjen ero Kaupunkivihreän ja Maa- ja
metsätalousvaltaisen alueen välillä saisi olla paremmin erottuva.

30.5.3 Kaavamääräykset

Kaavamääräykset ovat viherrakenteen osalta pääosin hyvin
onnistuneita ja ohjaavat alemman asteista kaavoitusta sekä voimaan
jäävien yleiskaavojen muutoksia riittävällä tavalla. Haasteena tuleekin
olemaan useiden oikeusvaikutteisten kaavakarttojen yhtäaikainen
lukeminen ja onnistunut riittävän laaja-alainen tulkinta sekä kunkin
alueen erityispiirteiden ja -arvojen riittävä huomioon ottaminen mm.
asemakaavoituksen yhteydessä.

30.5.4 Kaavaratkaisu

Selvitykset antavat riittävät tiedot maankäytön pääsuuntaviivojen
ratkaisemiseksi jo tässä strategisessa yleiskaavassa. Kaavakokonaisuus

30.5.2 Viherrakennekartan merkinnät on tarkastettu palautteen
mukaisesti:

- Hanhilammen luonnonsuojelualue on merkitty Natura
2000 -kohteena.
- Tornimäen rinnelehdon luonnonsuojelualue on
merkitty kaavakartalle.
- Kalevankankaan luonnonsuojelualueen rajaus on
tarkistettu siten, että siinä on huomioitu osana Metsähallituksen
Metso-pakettia suojeltu 11 hehtaarin alue.

Viherrakenne kaavakartan esitystekniikkaa on korjattu.

30.5.3 Merkitään tiedoksi. Kaavakarttojen tulkintaa pyritään
helpottamaan toimivilla karttaohjelmilla (kaupungin nettisivut),
joissa eri teemakarttoja voi tutkia päällekkäin sekä tiedottamalla
kaavaratkaisun ominaispiirteistä sekä kaupunkiorganisaation
sisällä että kaikille kaupunkilaisille.

30.5.4 Kaavaratkaisua laadittaessa on tiedostettu
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sisältää kuitenkin joitakin päällekkäisiä, käytännön toteutusvaiheessa
toisensa pois sulkevia kaavamerkintöjä. Päällekkäiset merkinnät
siirtävät ongelman seuraavalle suunnittelun tasolle, jolloin eri
maankäyttötarpeiden kokonaisuus pienempialaisen suunnittelun
yhteydessä saattaa hajota. Yleiskaavavaiheessa tulee kyetä tekemään
strategisesti merkittävät ratkaisut myös ihmisen kannalta elintärkeiden
yhtenäisten toiminnallisten kokonaisuuksien turvaamisesta. Tällaisia
ovat sinivihreä sydän sekä kaupungin vedenhankinnan kannalta tärkeät
pinta- ja pohjaveden alueet sekä hulevesien käsittelyalueet (Vesitalous-
kaavakartta). Näiden ekosysteemipalveluselvityksen mukaan
asiaryhmänä valtakunnallistakin merkitystä omaavien kokonaisuuksien
kanssa ristiriitaisia merkintöjä voidaan katsoa olevan
yhdyskuntarakennetta ohjaavassa kaavakartassa Ratinlammen,
Urpola/Pitkäjärvi ulkoilumetsien sekä Kaihun alueille. Kaavan
jatkotyöstämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota näihin kohteisiin
ja punnita, missä käytössä alueet parhaiten palvelevat tulevaisuuden
kaupunkilaisia. On huomattava, että ekosysteemipalvelun
säilyttäminen on aina halvempaa ja helpompaa kuin uuden korvaavan
rakentaminen tai luominen, jälkikäteen se on yleensä mahdotonta.
Toimiva, viihtyisä viherrakenne on kaupungin tärkeä vetovoimatekijä.

Osa varatuista alueista on hyvin hankalasti toteutettavissa kuten mm.
Ratinlampi ja Tornimäen kallioalue. Esim. Ratinlammen alueella on
runsaasti luontoarvoja sekä vesitaloudellista merkitystä. Tornimäen
kallioalue on valtakunnallisesti arvokkaana kohteena syytä osoittaa
kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousalueena ja osana
viherrakennetta.

Virkistyspalveluiden osalta huomio kiinnittyy mm. Kalevankangasta
halkovaan itä-länsi-suuntaiseen yhteystarvenuoleen (pohjoinen
kehätie?) ja edelleen Urpolan ja Pitkäjärven ulkoilualueeseen, joissa
viherrakenneselvityksen johtopäätökset eivät ole päätyneet kartoille 1.
ja 3. riittävän selkeinä.

palautteessakin esiin nostetut alueet/kohteet, joissa eri
teemakarttojen merkintöjen yhteensovittamiseen liittyy erityisiä
haasteita. Kaikissa esitetyissä kohteissa maankäytön tehokkuus
(rakennetun alueen laajuus) sekä muut yhdyskuntatekniset
ratkaisut näyttelevät merkittävää osaa tasapainoisen ja eri
toiminnot huomioivan lopputuloksen synnyttämiseksi. Koska
näitä asioita suunnitellaan tarkemman kaavoituksen yhteydessä,
on katsottu hyväksi jättää yleispiirteisillä aluevarauksilla
suunnitteluun liikkumavaraa. Huomioitava on myös kaavan
tavoitevuosi ja aikajänne. Tulevat vuodet voivat tuoda mukanaan
isojakin muutoksia niin kantakaupungin palvelurakenteeseen
kuin ilmastonmuutoksen myötä ympäristönäkökulmiin.
Palautteessa esiin nousseilla alueilla korostuu kaavakarttojen
tulkinta ja yhteenveto. Tämän vuoksi katsotaan, että eri
kaavakartoilla olevat merkinnät takaavat eri näkökulmien
huomioimisen yhdyskuntarakenteen, liikenteen, viherrakenteen,
kulttuuriympäristön, vesitalouden ja maiseman kannalta myös
tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Tornimäen alue on päivitetty vastaamaan 12.10.2017 lainvoiman
saanutta EcoSairilan osayleiskaavaratkaisua.

Viherrakennekarttaa on tarkastettu Pohjoisen kehäväylän
liikennettä ja luontoarvoja käsittelevän lisäselvityksen sekä
ekosysteemipalveluselvityksen pohjalta seuraavasti:

- Pohjoisen kehäväylän linjausta on tarkastettu
- Pohjoisen kehäväylän vaikutuksia on arvioitu lisäselvityksessä,

joka löytyy kaavan liitteestä 4.

Viheryhteysmerkintää koskevaan kaavamääräykseen on lisätty
teksti: Tarvittaessa heikentynyttä yhteyttä tulee vahvistaa
istutuksin.



VUOROVAIKUTUS MIKKELIN KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVASSA 2040 94

Kaavakartalla on joukko Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä
alueita, joista suuri osa on liito-oravan elinalueita. Oleellisia liito-oravan
kannalta ovat myös yhteystarvenuolet (Ohjeellinen yhteystarve), joiden
tulee taata em. elinalueiden kytkeytyvyys myös osin jo kriittisesti
heikentyneissä kohdissa. Kaavamääräystä voisi täydentää: Tarvittaessa
heikentynyttä yhteyttä tulee vahvistaa istutuksin.

30.6 Vesitalous

Kartalla esitettyjen seikkojen lisäksi aiheeseen läheisesti liittyvien
PIMA-alueiden ja -kohteiden merkintää kartalle on, mittakaavan niin
salliessa, syytä harkita. Mikäli karttamerkinnät eivät ole
tarkoituksenmukaisia, tulee eri PIMA-kohteiden huomioon ottamisen
vaatimus tarkemmassa suunnittelussa todeta yleiskaavamääräyksellä.

Pohjavesialueen kaavamääräystä on syytä tarkentaa esim. muotoon;
'Alueella rakentamista ja muuta mahdollista maankäytön muutosta
rajoittavat...”. Lisäksi pohjavesialueen kaavamääräykseen tulee ELY-
keskuksen käsityksen mukaan liittää maininta siitä, että Hanhikankaan,
Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden nykyisissä
suojelusuunnitelmissa esitetyt tai niiden päivityksessä esille tulevat
periaatteet on otettava huomioon detaljikaavoituksen yhteydessä.

Osa suunnittelualueen rannoista sijaitsee alueilla jotka ovat
tulvariskialueita (http://www.ymparisto.fi/Tulvakartat). Yleiskaavassa
asia tulee ottaa huomioon esim. määräyksellä; Tarkemman
suunnittelun yhteydessä tulee selvittää rakennusten
perustamisolosuhteet sekä alueen tulvauhka. Myös maininta alimmista
suositelluista rakentamiskorkeuksista (vrt. rakennusjärjestys) voisi olla
paikallaan.

Hulevesien käsittelyyn liittyen yleismääräyksenä voisi esittää myös
hulevesien hallinnan yleisen tavoitteen; kehittää hulevesien
suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella. Varsinkin
pohjavesialueella asia on erityisen tärkeä.

30.6 Yleismääräyksiä on täydennetty seuraavasti:

Tarkemman suunnittelun yhteydessä on selvitettävä ja
huomioitava mahdolliset pilaantuneet maa-alueet.

Pohjavesialueita koskevaa kaavamääräystä on täydennetty
seuraavasti:

Tärkeä (I) tai vedenhankintaan soveltuva (II) pohjavesialue.
Alueella rakentamista ja muuta mahdollista maankäytön
muutosta rajoittavat vesilain ja ympäristösuojelulain mukaiset
pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot.

Yleismääräyksiä on täydennetty seuraavasti:

Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee selvittää rakennusten
perustamisolosuhteet sekä alueen tulvauhka. Alimmat suositellut
rakennuskorkeudet on esitetty Mikkelin kaupungin
rakennusjärjestyksessä.

Kaavaehdotusta varten laadittiin hulevesijärjestelmän kuvaus
paikkatietomuotoon, jonka myötä vesitalous kaavakarttaa
päivitettiin.

30.7.1 Merkitään tiedoksi.

Rakennetun ympäristön kehitystä kuvaavan selvityksen
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30.7 Kulttuuriympäristö

30.7.1 Mikkelin keskustan osayleiskaavassa rakennettua
kulttuuriympäristöä tarkastellaan kaavan tausta-aineistoksi laaditussa
selvityksessä Rakennetun ympäristön kehitys (Eveliina Könttä ja Teija
Ahola, 2017). Selvitys on hyvä katsaus alueen kaavoitushistoriaan ja
yleiseen kaupunkikuvaan. Kiitettävää on, että Mikkelin kaupunkikuvan
kehitystä peilataan kunkin aikakauden yleisiin suunnitteluideologioihin
ja ilmiöihin. Selvityksen tavoitteena on ollut tuoda esiin "niitä
pääpiirteitä, jotka yhdessä muodostavat Mikkelin rakennetun
ympäristön kokonaisuuden", mikä selvityksessä toteutuukin. Tausta-
aineistoa on koottu mielenkiintoisella ja asioita havainnollistavalla
tavalla selvityksen liitekartoille. Kartat ja selvityksen tekstiaineisto
voisivat liittyä toisiinsa tiiviimminkin (esim. Jatkumot, liitteet 1-2, vrt.
Yhdyskuntatekniset rakennukset, liite 11 ja selvitys s. 18–19). Suojeltuja
kohteita esittelevissä kartoissa kannattaa tehdä pieniä tarkennuksia
värien ja kohteiden suhteen (liitteet 16 ja 17). Selvitys ja sen kartat
soveltuvat moniin kaupungin historiaa ja kulttuuriympäristöä
esitteleviin tehtäviin myös kaavaprosessin ulkopuolella.

30.7.2 Inventoinnit

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 § mukaan "Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon: ... 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja
luonnonarvojen vaaliminen" sekä "edellä 2 momentissa tarkoitetut
seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin
laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät."

Mikkelin keskustan osayleiskaava tulee ohjaamaan asemakaavojen sekä
kaava-alueella aikanaan päivitettävien osayleiskaavojen laatimista.
Lisäksi suuret osat osayleiskaava-alueesta todennäköisesti jäävät
yleiskaavallisen maankäytön ohjauksen piiriin; kaikille alueille ei tulla
laatimaan asemakaavaa. Osayleiskaavan tarkoitus ei ole vain todeta
rakennetun kulttuuriympäristön suojelun nykytilaa, vaan sen tulee
vaalia rakennettua ympäristöä sen todetuista arvoista käsin. Kaavan

liitekartat on tarkistettu inventoitujen kohteiden ja alueiden
osalta sekä karttaa suojelluista kohteista ja alueista on
tarkastettu.

30.7.2-4 Laadittuja inventointeja on täydennetty ESKU-
tietokantaan. Lisäksi ehdotusvaiheeseen on laadittu rakennetun
ympäristön lisäinventointi, joka kattaa koko kaava-alueen.
Inventointi sisältää sekä alue- että kohdeinventointeja.
Kohdeinventointeja tehtiin 45 kpl ja alueinventointeja 17
alueelle. Kohteet ja alueet valittiin käyttäen hyväksi huoneisto- ja
kiinteistörekisterin tietoja rakennuksien iästä, vanhoja karttoja,
kirjallisia historia lähteitä sekä maastokäyntejä. Taajaman
ulkopuolisilla alueilla painotettiin vanhemman rakennuskannan
inventointia, taajama-alueilla lisäinventoinnissa huomioitiin
lisäksi myös modernimpaa rakennuskantaa. Inventointien tiedot
kerättiin ESKU-tietokantaan.

Kaikki kaava-alueelta inventoidut (myös aiemmin inventoidut)
kohteet ja alueet käytiin läpi työpalaverissa, johon osallistuivat
Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelun ja museotoimen,
Maakuntamuseon, Museoviraston sekä ELY-keskuksen edustajat.
Työpalaverissa käytiin läpi niiden kohteiden ja alueiden arvot,
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myötä ei ole nähtävästi osoitettu yhtään uutta suojelukohdetta. Ottaen
huomioon, että edellinen Mikkelin keskustan osayleiskaava on yli 20
vuotta vanha ja ympäröivät kaavatkin melko iäkkäitä, on
epätodennäköistä, ettei suojelukohteissa olisi päivittämisen tarvetta.

Osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä on inventoitu
23 kohdetta (Rakennetun ympäristön kehitys, liite 18). Määrä on kaava-
alueen laajuus huomioiden varsin pieni. Selvityksestä tai
kaavaselostuksesta ei käy ilmi, miten kohteet on inventoitu, mitä arvoja
niillä on todettu olevan tai miten kohteet on huomioitu kaavassa.
Kohteet on listattu Etelä-Savon kulttuuriperintötietokantaan,
nähtävästi kokonaisuutena "Mikkelin kantakaupungin inventointi",
mutta pääosin hyvin vähäisillä tiedoilla. Osassa kohteista ei ole edes
perustietoja tai valokuvaa. Kohteet painottuvat arkkitehtuuri- eli
Jokilehto/Välikangas- ja muihin moderneihin kohteisiin. Kohdejoukon
nimikin jo kertoo, että inventointeja ei ole ulotettu koko kaava-alueelle.

Liitteellä 19 on esitetty selvittämisen arvoiset kohteet (24 kpl) ja alueet
(10 kpl). Määrä on kaava-alueen laajuus huomioiden pieni.
Selvityksessä tai kaavaselostuksessa ei tarkemmin selvennetä, mihin
kohteiden rajaus perustuu. Kaavan vaatimat selvitykset tulisi
luonnollisestikin ulottaa koko kaava-alueelle. Liitteiden 18 ja 19 lisäksi
osayleiskaavassa ei osoiteta muita inventoitavia tai sellaisiksi aiottuja
kohteita ja alueita.

Liitekartalla 19 todetaan, että "osayleiskaavatyön yhteydessä ei ole
ollut mahdollista tutkia kaikkia alueita ja kohteita, joilla arvioidaan
olevan kulttuuriympäristöarvoja." Rakennusperinnön ja
kulttuuriympäristön osalta selvittämisen arvoiset kohteet ja alueet
tulee selvittää kaavatyön yhteydessä, ja juuri yleiskaava on siihen
sopiva kaavamuoto. Kohteiden arvottaminen ja säilytettävien
kohteiden ja alueiden tunnistaminen onnistuu helpoimmin ja
luotettavimmin koko kaava-aluetta käsiteltäessä. Mikäli kohteita ei
pystytä inventoimaan niin, että inventoinnin tulokset voidaan

joiden arvoa ei ole aiemmin määritelty kaavaprosessin
yhteydessä. Työpalaverin annin pohjalta päivitettiin
Kulttuuriympäristöä koskevat kaavamerkinnät. Kaikki
rakennussuojelukohteet merkittiin yhtenevällä
kaavamerkinnällä. Kohteiden arvo ja ominaispiirteet on esitetty
kaavaselostuksen kohdeluettelossa. Teemalliset kokonaisuudet
on esitetty rakennetun ympäristön kehitystä kuvaavan
selvityksen liitteissä.

Säilyttämisen arvoiset alueet on merkitty kaupunkikuvallisesti
arvokkaiksi alueiksi ja niiden arvot sekä ominaispiirteet on
luetteloitu kaavaselostukseen. Luettelossa on huomioitu jako
maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin alueisiin.
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huomioida kaavatyössä, on liitekartta nostettava omalla
kaavamerkinnällä kaavakartalle 5. Kulttuuriympäristö.

30.7.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavakartan (5.) termi "rakennussuojelukohde" on ongelmallinen,
koska kartalla ei ole merkinnällä osoitettu kaikkia alueen suojeltuja
(niin laki-, asetus-, sopimus- kuin kaavasuojeltuja) kohteita. Merkinnällä
ei ole määräyksen mukaan osoitettu kaavasuojeltuja kohteita, vaikka
kaavallinen suojelu on Suomessa pääasiallinen rakennussuojelun tapa.
Lisäksi merkinnällä on osoitettu vain nykyiset, uutta osayleiskaavaa
edeltävät suojelukohteet. Osayleiskaava on ohjaavana ylemmän
kaavatason kaavana alueen asemakaavoituksessa ja myöskin nyt
voimaan jääviä osayleiskaavoja uusittaessa. Tämän vuoksi myös alueen
kaavasuojeltu rakennusperintö tulee näkyä kaavakartalla. Edellisissä
kappaleissa on jo käsitelty sitä puutetta, että osayleiskaavassa ei ole
selvitetty alueen rakennusperintöä ja rakennettu kulttuuriympäristöä
kokonaisuutena, eikä kaavassa näin ollen ole myöskään osoitettu uusia,
selvityksiin perustuvia suojelukohteita. Kaavamääräyksiä tulee edelleen
kehittää ja tarkastella kriittisesti. Erityisesti maakunnallisesti
arvokkaiden rakennusten tai rakennusryhmien kaavamääräystä tulee
selventää. Onko kaavamääräys suojeleva vai pelkästään säilyttämään
pyrkivä?

Kaavakartan merkintöjä tulee selkeyttää ja tarkistaa. Merkinnöissä
vaikuttaa olevan useita kohdemerkintöjä ilman numerointia, osa
saattaa olla väärillä paikoilla jne. Sr-kohteiden numeroinnissa on
lipsahduksia, esimerkiksi Sairilan koulukoti on kartalla sr 96 ja
selostuksessa sr 97.

30.7.4 Kohdevalinta

Osayleiskaavan kohde- ja aluemerkinnät tulee tarkistaa ennen
ehdotusvaihetta. Samoin kaavaselostuksessa tulee selventää
kulttuuriympäristökohteiden valintaperusteita. Kaavan
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kokonaisuudesta on vaikea saada selvää, mihin suojelumerkinnät
perustuvat, samoin kohteiden valinnassa vaikuttaa olevan horjuvuutta.
Kaavaselostuksessa ei ole mainittu punaisten sr-kohteiden
suojeluperustetta (ks. s. 53). Esimerkiksi Emolan ja Porrassalmen rky-
alueilla on runsaasti sr-merkittyjä kohteita, joilla kaikilla ei
todennäköisesti ole esimerkiksi kaavallista suojelustatusta. Toisaalta
esimerkiksi rky-alueella sijaitseva kaupungintalo (sr 115) on listattu
maakunnallisesti arvokkaana kohteena.

Maakunnallisesti arvokkaita alueita on jätetty vihreän sr-merkinnän
ulkopuolelle. Esimerkiksi Nuijamies-Kirjalan alue on kaavaluonnoksessa
osoitettu säilyttämisen arvoiseksi alueeksi, jolla kaavamääräyksen
mukaan on paikallisia arvoja, vaikka kohde on osoitettu
maakuntakaavassa, eli se on maakunnallisesti arvokas. Samoin
maakunnallisesti arvokas Seuralan alue on kaavaluonnoksessa liitetty
osaksi Lähemäen asuinaluetta merkinnällä saa 14.

Kokonaisuutena Mikkelin keskustan osayleiskaavaluonnoksen
rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva materiaali antaa kaavoitusta
ajatellen hyvät pohjatiedot alueen yleisestä kehityksestä. Selvityksissä
ja kohdevalinnoissa on kuitenkin isojakin puutteita, joita tulee kaavan
jatkotyössä korjata. Myös kaavamääräyksiä ja kaavakarttaa tulee
selventää. Kaavaluonnoksen kohdevalinta tulee tarkistaa ja sitä tulee
selventää, terävöittää ja selvityksiin perustuen todennäköisesti myös
kasvattaa. Kaavasuojelun piirissä jo olevat kohteet tulee näkyä
kaavakartalla.

30.8 Maisema

Maisemat ja Miljööt- selvitys (Kalle Räinä ym.) kokoaa ansiokkaasti
yleiskaava-alueen maiseman historian ja rakenteen sekä maiseman
arvokohteet. Lisäksi selvitys sisältää puistojen ja viheralueiden
kehitysvaiheita ja määrittelee kantakaupungin ns. miljöötyypit.
Olemassa olleen tiedon lisäksi selvitys perustuu myös maastotöihin.
Selvitys tarjoaa kattavan tietopaketin niin tämän yleiskaavan käyttöön

30.8.1 Arvokkaiden geologisten alueiden (Ge) kaavamääräystä
on päivitetty seuraavasti:
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kuin tarkemmassakin suunnittelussa hyödynnettäväksi.

30.8.1 Kohteet, kaavamerkinnät ja määräykset

Arvokkaina geologisina alueina (Ge) on osoitettu mm. luonnon ja
maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet.
Näiden kohteiden arvot perustuvat geologisten ja maisemallisten
arvojen lisäksi merkittäviin biologisiin arvoihin, mistä johtuen
kaavamääräystä on syytä täydentää tältä osin.

30.9 Muinaisjäännökset on esitetty nyt kahdella eri kartalla (3. ja 6.) ja
niissä on hieman toisistaan poikkeavat kaavamääräykset Kohteiden
esittäminen yhdellä kaavakarttalehdellä olisi tarkoituksen mukaista.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja vedenalaisen kulttuuriperinnön
osalta asiantuntijalausunnon antaa Museovirasto ja arkeologisen
kulttuuriperinnön osalta Savonlinnan maakuntamuseo.

30.10 Voimassa olevat osayleiskaavat

Nyt kyseessä olevalla yleiskaava-alueella on useita voimassa olevia
oikeusvaikutteisia yleiskaavoja, joita tällä yleiskaavalla ei ole tarkoitus
muuttaa. Vaikka tämän kantakaupungin yleiskaavan on tarkoitus olla
jatkossa ohjeena vain em. kaavoja muutettaessa, on kuitenkin
muistettava ja tiedostettava että nyt kyseessä olevan kaavan osin
uusimmalla selvitysaineistolla saattaa olla vaikutusta näiden aiemmin
laadittujen kaavojen lupa ym. maankäyttöön liittyviä asioita
ratkaistaessa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita mm. ajantasaistetut
tiedot liito-oravien esiintymisalueista.

30.11

ELY-keskuksella ei ole tässä vaiheessa muuta lausuttavaa
kaavaluonnoksen johdosta.

Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
ja muut merkittävät geologiset kohteet. Alueilla on merkittäviä
biologisia, luonto- ja maisema-arvoja. Alueelle toimenpiteitä
suunniteltaessa ja toteutettaessa on katsottava, ettei aiheuteta
haittaa maisemakuvaan tai turmella arvokkaita
luonnonmuodostumia.

30.9 Ehdotusvaiheeseen on laadittu arkeologinen selvitys, jonka
pohjalta muinaisjäännöksiä koskevia merkintöjä on päivitetty
seuraavasti:

- Kaikki muinaisjäännöksiä koskevat merkinnät on siirretty
maisema-kaavakartalle.

- Merkintöihin on lisätty arkeologisessa selvityksessä löydetyt
uudet kohteet Mustalampi 1 ja 2 sekä Vanha-Karila.

30.10 Merkitään tiedoksi.

30.11 Merkitään tiedoksi.
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Lausunto on valmisteltu ELY -keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -
vastuualueella.

29. Rautakesko Oy, 19.4.2012

Palaute liittyen K-raudan (491-9-127-3) kaavoitustilanteeseen on
annettu jo kaavaprosessin varhaisessa vaiheessa. Palaute käsitellään
nyt, sillä kantakaupungin osayleiskaavaluonnoksessa linjataan kaupan
mitoitusta ko. alueella yleiskaavatasoisesti. Asemakaavan muutoksesta
päätetään erikseen.

31.1 Eduskunta hyväksyi viime vuoden huhtikuussa maankäyttö- ja
rakennuslain muutoksen, jonka perusteella paljon tilaa vievän
erikoistavarakaupan kaavoitusedellytyksiä muutettiin. Uudistuksen
jälkeen kaikki kauppa on lain mukaan samanlaista ja jos kaupan koko
ylittää 2000 m2, sen kaavoituksessa on noudatettava kaupan
suuryksikön kaavoitusmenettelyä.

Uuden lain mukaan tilaa vievän kaupan asemakaavoitus tai
rakentaminen ei ole mahdollista ilman maakuntakaavassa olevaa
vastaavaa merkintää. Lain muutoksen yhteydessä säädettiin kuitenkin
siirtymäajasta, jonka aikana kunnilla on mahdollisuus muuttaa nykyistä
kaavoitusta ilman maakuntakaavan kaupan suuryksikkömerkintää
15.4.2015 asti. Lain perusteluiden mukaan "siirtymäkausi antaisi
kunnille mahdollisuuden uudistaa asemakaavojaan nykyisillä tilaa
vaativan erikoistavaran kaupan alueilla."

K-raudan (491-9-127-3) asemakaavamerkintä on KL. Näkisimme hyväksi
jos tontilla toteutettaisiin kaavamuutos siten, että kaavamerkintä
muutettaisiin nykyisen lain ja toteutuneen asiantilan mukaiseksi ja
merkintä korvattaisiin merkinnällä KM (liikerakennusten korttelialue,
jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön). Kyseessä olisi lähinnä
tekninen, lainsäätäjänkin suosittelema muutos, mutta joka kuitenkin

31.1 K-raudan (491-9-127-3) alue on osoitettu kaavamerkinnällä
Strateginen keskustatoimintojen alue (C-3) ja siihen kohdistuu
seuraava kaavamääräys:

Monitoiminnallinen tiivistyvä keskustatoimintojen alue.
Suunnittelussa tulee edistää viihtyisiä ja turvallisia oleskelu-,
kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristöjä. Alueelle voidaan
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueen
täydennysrakentamisessa tulee huomioida kulttuuriympäristön
arvot, keskustan maisemallinen merkitys sekä kaupunkikuvan
korkea laatu. Alueen tarkemmat määräykset koskien
rakentamistapaa, -laatua ja määrää osoitetaan asemakaavassa.

Asemakaavoituksessa tulee noudattaa karttojen 2-7 merkintöjä
ja määräyksiä.

Merkintä mahdollistaa kaupan suuryksikön sijoittamisen alueelle.
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uskoaksemme vähentäisi alueen kehittämiseen liittyviä
kaavoituksellisia ja rakennuslupamenettelyyn liittyviä kysymyksiä, joita
nykyinen kaavamerkintä voisi aiheuttaa siirtymäajan jälkeen.

3.2 YLEISÖTILAISUUDET
Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaluonnos 2040 oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä 13.2.2017. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti
Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 luonnoksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot. Kaavaluonnos oli
nähtävillä 23.2.-24.4.2017. Kaavaluonnoksen nähtävillä olo aikaa pidennettiin normaaliin 30 päivään verrattuna ja kaava oli nähtävillä kaksi
kuukautta. Nähtävillä olo aikaa pidennettiin kaavan laajuuden vuoksi, jotta kaikilla osallisilla olisi edellytykset tutustua kaavaluonnosmateriaaliin
rauhassa.

Nähtävillä olon aikana järjestettiin kaksi avointa yleisötilaisuutta 15.3.2017 ja 4.4.2017. Lisäksi kaavanlaatija kävi kutsuttuna esittelemässä
kaavamateriaalia erillisissä tilaisuuksissa. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitettiin kaupungin päättämissä ilmoituskanavissa (Mikkelin
kaupunkilehti, Virallinen lehti, kaupungin virallinen ilmoitustaulu sekä kaupungin nettisivut). Yleisötilaisuuksia mainostettiin vielä erikseen
virastotalon kaupunkisuunnittelun osastolla ja kirjastolla sekä Mikkelin kaupunkilehdessä ja Länsi-Savossa.

Seuraavassa on poimittu tilaisuudessa nousseista keskusteluista pääkohdat.

Yleisötilaisuus 21.3.2017, Mikkelin pääkirjasto

- Kattilalahdessa sijaitseva omakotitalotontin alue. Alueelle on osoitettu merkintä kehittyvä taajama, ja todettiin, että merkintä antaa
mahdollisuuden tutkia alueelle tehokkaampaa rakentamista asemakaavoituksen keinoin, jolloin myös toteutetaan laajempi vaikutusten arviointi.

- Uusi valtatie 5 linjaus. (Hankkeessa on kaksi eri vaihetta: Välin Mikkeli–Nuutilanmäki tiesuunnitelman muutos on hyväksytty 8.12.2017 ja
rakentaminen alkaa kevättalvella 2018. Nuutilanmäki–Juva-osuuden muutossuunnittelu on käynnissä ja osuuden rakennustyöt alkavat vuoden
2019 aikana. Puuston poisto aloitettiin Mikkeli–Nuutilanmäki -välillä joulukuussa 2017.)

- Uudet maankäytön avaukset osayleiskaavan myötä. Esiin nousivat keskustatoimintojen alueen täydennysrakentaminen löysemmän
pysäköintinormin myötä, Savilahden ympäristön kehittäminen ja Ratinlammen alueen ottaminen kaupalliseen käyttöön.

- Urpolan alueelle osoitettu virkistys- ja asuinalue -merkintä. Todettiin, ettei kaupungilla ole tällä hetkellä voimakkaita intressejä kehittää aluetta.
Alue toimii toistaiseksi taajaman reservialueena. Alueen maankäytön suunnitteluun liittyy maastonmuotoihin, luontoarvoihin ja eri
käyttötarkoitusten yhteensovittamiseen liittyviä haasteita.

- Lentokentän toimintaedellytyksiä on pyritty parantamaan osoittamalla laajennuksia kohti Vuolingonkatua.
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- Pursialan alueen vaihettumismerkintä. Merkintä mahdollistaa alueen nykyisen toiminnan jatkumisen. Alueen kehittämisessä otetaan huomioon
vaikutukset pohjavedelle. Vaihettumisen aikataulusta päätetään tarkemmassa asemakaavatyössä.

Yleisötilaisuus 21.3.2017, Olkkolan koulu

- Huntinvuoren kohdalle osoitettu kallio- ja rakennuskiviainesten ottoalue on merkitty kaavaan maa- ja metsätalousalueena. Kallio- ja kiviainesten
ottoa voidaan suorittaa alueella ympäristöluvan turvin.

- Paikallaolleet kaupunginvaltuutetut kertoivat, että valtuustossa kaavaluonnoksen osalta esille olivat nousseet erityisesti Ratinlammen
kaavoittaminen keskustatoimintojen alueeksi sekä ns. Kaihun kohdan maankäytön ohjaaminen.

- Karilan alueen nykyinen maankäyttö MTT:n tutkimuspeltona sekä sen maisemalliset arvot koettiin ristiriitaisiksi alueelle suunnitellun
seudullisesti merkittävän kaupan alueen kanssa. Maakuntakaavan seudullisesti merkittävän kaupan merkintä ja alueen sijoittuminen
yhdyskuntarakenteessa tukevat alueen kehittämistä kaupallisten palvelujen alueena. Maankäytön muuttumisen tarkka aikataulu ei ole kaavalla
määriteltävä asia.

- Osa kaavamerkinnöistä koettiin ristiriitaiseksi. Esimerkiksi Moision ja Kyyhkylän alueen kasvavan taajama-alueen merkintä koettiin vastakkaiseksi
alueen maisema- ja kulttuuriperintöarvojen kanssa. Kehittämistä voidaan ohjata täydentävin määräyksin. Peltoalueet toivottiin jätettävän
alueella rakentamisesta vapaaksi.

- Kaavassa osoitetun rantareitin pelättiin uhkaavan rantarakentamista ja asukkaiden ympäristöä. Keskustelussa päädyttiin siihen, että reitin sijainti
ja toteutuksen luonne vaativat yleiskaavatasoa tarkempaa suunnittelua ja jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon em. asiat. Erityisesti
olemassa olevien yhteyksien, alueen matkailupalveluiden ja museotien hyödyntäminen nousivat esille.

- Porrassalmen historiallisen maisemakokonaisuuden moninaiset arvot ja niiden huomioiminen kaavatyössä etenkin kasvavan taajama-alueen
osalta nousi yleisessä keskustelussa esille useaan otteeseen.

- Tilaisuuden päättämisen yhteydessä sovittiin, että vastaavanlainen yleisötilaisuus on mahdollista järjestää myös ehdotusvaiheessa.

Yleisötilaisuus 4.4.2017, Mikkelin kaupungintalo

- Keskusteltiin kantakaupungin osayleiskaavan suhteesta muihin kaavatasoihin. Kaavakartalla 7 esitetyt voimaan jäävät osayleiskaavat toimivat
ohjeena osayleiskaavoja muutettaessa. Muutoin kaavalla ei ole vaikutuksia alueisiin.

- Pohjoisen kehäväylän linjaus herätti kritiikkiä Kalevankankaan ulkoilualueen osalta. Nähtiin, että virkistysarvot ovat uhattuina alueen jakautuessa
tien kahdelle puolelle. Lisäksi huolta aiheutti kehäväylän liikenteen aiheuttamat haitat asumiselle.

- Keskustelussa nousi esille laaditut luontoselvitykset ja niiden riittävyys. Ekosysteemipalveluselvityksen yhteydessä maankäytöltään muuttuvia
alueita on tutkittu tarkemmin. Tämän tarkempi luontoselvityksen laatiminen koko kaavoitettavalta alueella ei tässä maankäytön suunnittelun
vaiheessa ole järkevää.

- Hulevesien osalta nousi esiin keskustan ulkopuoliset alueet. Toivottiin, että valtatie 5 merkittäisiin alueena, jolla hulevesien käsittelyyn tulee
kiinnittää erityistä huomiota.
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- Käytiin läpi Emolan rakennussuojeluun liittyviä merkintöjä. Uusia merkintöjä on osoitettu inventointien pohjalta Emolan valtakunnallisesti
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön liittyen.

Yleisötilaisuus 26.4.2018, Mikkelin kaupungintalo

Lisäksi järjestettiin avoin yleisötilaisuus 26.4.2018 liittyen Pohjoisen kehäväylän suunnitteluun. Yleisötilaisuudessa esiteltiin Pohjoista kehäväylään
koskeva vaikutusselvitys sekä sen suhdetta kaavatyöhön. Tilaisuudessa nousivat esiin erityisesti seuraavat kommentit:

- Pohjoisen kehäväylän tarve. Yhteyttä ei nähty tarpeellisena liikennemäärien tai maankäytön vuoksi. Kommentoitiin myös, että katuyhteyttä
ei ole rakennettu, vaikka se on ollut kaavassa vuodesta 1990 ja sille ei ole ilmennyt tarvetta. Osallistujilla oli myös kokemuksia, että liikenne
sujuu tällä hetkellä hyvin Mikkelissä, eikä merkittäviä ruuhkia ole. Toivottiin, että investoinnit kohdistuisivat olemassa olevia tie- ja
katuyhteyksien parantamiseen. Nostettiin myös esiin tulevaisuuden näkymät, jonka myötä liikenteen tarpeet voivat muuttua merkittävästi ja
kehäväylän kaltaisten yhteyksien tarve jää pois.

- Kalevankankaan merkitys virkistyskäytölle sekä sen luontoarvot nousivat esiin useissa kommenteissa. Koettiin, että suunniteltu yhteys
pilkkoisi virkistysalueen kahtia ja heikentäisi merkittävästi sen arvoja. Kalevankangas on monen kaupunkilaisen suosima virkistysalue.

4 EHDOTUSVAIHE
4.1 KAAVAEHDOTUKSESTA JÄTETYT MUISTUTUKSET JA NIIDEN VASTINEET

Tämä osio täydentyy kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen.

4.2 YLEISÖTILAISUUDET
Tämä osio täydentyy kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen.


