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MliDno-2019-537 (10 02 03)
Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan (Savilahti) kortteli 7 / Valtion virastotalo / Raatihuoneenkatu 5

Maankäyttö- ja rakennuslain 6 $:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava
vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava

saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lain 62 $:n nojalla alueen maanomistajilla ja muilla 6 $:ssä
tarkoitetuilla tahoilla (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mikkelin kaupunkisuunnittelu ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 $:n mukaisesti
asemakaava n mu utta misesta otsikossa mainitulla alueella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä Mikkelin
virastotalokorttelissa Valtion virastotalon osalta selvittämällä lisärakentamista koskevat
perustiedot ja tilatarpeet toimintojen sijoittamisesta, vaikutukset ympäristöön ja

kaupunkikuvaan, naapurikortteleihin sekä liikenteeseen että pysäköintiin.

Asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus saada lautakunnan käs¡teltäväksi syksyllä 2019
ja valtuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2019.

Liitteeksi on oheistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pyydämme mahdollisia mielipiteitä kaavoituksesta 28.3.2019 klo 15 mennessä.

Tieto a ose m d ka dvoítu kse stø :
* Kaavoittojo Päivi Rqhikoinen: p.040 1295039
* Kaavoituspäöllikkö llkka Tarkkanen: p. 050 31,L7730
* Suunnitteluovustajo Lea Torn: p. 044 7942574 kortto-øineisto, koovoselostukset
* Suunnitteluovustajo Juha Kokkonen: p. 040 1294249 kartto-aineisto, kaøvaselostukset
* Toimistosihteeri Kirsi Avelin: p. 040 L294792 hallinnollinen volmistelu, ktisittelyvoiheet,
niitti koskevo aineisto
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Päivi Rahikainen
Kaavoittaja

llkka Tarkkanen
Kaavoituspäällikkö

Osoite
PL 33, Maaherrankatu 9-11
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TEHTÄVÄ Asemakaava n muuttaminen

SUUNNITTETUKOHDE Mikkelin kaupungin keskustassa sijaitseva Valtion virastotalokortteli
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Mikkelin 1.. kaupunginosan (Savilahti) kortteli 7 tontti 37, rajaavina katuina
Maaherrankatu, Raatihuoneenkatu, Mikonkatu ja Hallituskatu. Valtion
toimipisteiden osoitteet ovat Raatihuoneenkatu 5, Maaherrankatu 16,

Mikonkatu 7 ja Hallituskatu 4.

Suomen va ltio / Senaatt¡-kiinte¡stöt

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä Mikkelin

virastotalokorttelissa Valtion virastotalon osalta selvittämällä lisärakentamista

koskevat perustiedot ja tilatarpeet to¡mintojen sijoittamisesta, vaikutukset

ympäristöön ja kaupunkikuvaan, naapurikortteleihin sekä liikenteeseen että

pysäköintiin.

Samalla selvitetään kulttuuriympäristön suojelumerkinnät ja uuden
rakentam isen soveltuvuus ympä ristöön.

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja

rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden

ensisijaisena ta rkoituksena on va rmistaa va lta kunnallisesti merkittävien

seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä

valtion viranomaisten toiminnassa. VAT - tavoitteiden kokonaisuuksista tässä

kaavatyössä erityisesti huomioitava on rajoittuminen kulttuuriympäristönä

erityiseen a luekokonaisuuteen (M ikkelin ha llitustori ympäristöineen).

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2011. Kaavassa alue on YH Hallinto-

ja virastorakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeutta korttelialueella on

20 000 k-m2. Kaavassa on myös määrätty siitä, kuinka monta prosenttia

rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuin-, myymälä- ja

liiketiloja varten (yht. 2000 k-m').

Valtion virastotalo on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi sr, joka on

rakennushistoria n, kulttuurihistoria n tai ka upunkikuvan ka nna lta a rvokas

rakennus, jonka suojeluarvoja ei saa heikentää korjaus- ja muutostöissä.

Olennaisista muutoksista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.

Lääninhallituksen rakennuksen Maaherrankad un puoleinen sivu on merkitty

suojelumerkinnällä (srs)ja lasikot (sr), lisäksi poliisitalo on osin merkitty sr

merkinnällä.

Uusi laki rakennusperinnön suojelusta on tullut voimaan L.7.201,0 (498/2OLO\

Valtion rakennusten suojelua koskevasta asetuksesta luovuttiin. Asetukseen
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pe rustuvat päätökset ra ken n usten suojel usta pysyvät kuiten kin voimassa,

kunnes rakennusten suojelusta on päätetty uuden lain mukaisesti(LaRS,24 5).

Lääninhallituksen talo siipineen on suojeltu valtion omistamien rakennusten

suojel usta a n netu n asetu ksen noja lla. Va ltione uvoston päätös 17 .6.1993

suojeltu rakennus (480/1985). M uutoksista on kuultava M useovirastoa.

Korttelialue on kaupunkikuvallisesti tärkeä kokonaisuus (sk), joka ilmentää

valtion aluehallinnon kehitystä ja virastorakentamisen arkkitehtuurihistoriaa.

Valtion virastotalokortteli onkin vakiintunut osa Mikkelin kaupunkikeskustaa.

Eril listä va ikutusten a rviointi ra porttia ei laad ita.

Voimassa olevista alueidenkäyttötavoitteista saa lisätietoa kaavan laatijalta ja

osoitteesta: http://www.vmparisto.fi

Maakuntakaavat

Etelä-Savon maakuntakaavassa vahvistettu (4.10.2010) alue on

taajamatoimintojen aluetta (A). Suunnittelualue kuuluu osin

kulttuuriympäristön ia / tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti
merkittävään alueeseen (maV); Mikkelin hallitustori ympäristöineen (maV

8.558). Mikkelin hallitustoriympäristön suojelukohteet (SR 8.634), joista
yhtenä Lääninhallituksen rakennukset. Arvo valtakunnallinen. Alue on

kokonaan pohjavesialueella.

Alueella voimassa olevista maakuntakaavoista ja vaihemaakuntakaavoista saat

tietoa kaavan laatija Ita sekä osoitteesta: http://www.esavo.fi/etela-
savon maakuntakaava
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suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta C. Lääninhallituksen rakennus
on merkitty rakennussuojelukohteeksi.

Ote Mikkelin yleiskaavasta vuodelto 7990.

Uusi kantakaupungin osayleiskaava 2O4O on kaavaehdotusvaiheessa, alueelle
on osoitettu seuraavat määräykset.

K ANT AKAU P U N G t N O S AY LE I S KAAV AN 2040 ( e h d otu s)

KAAVAMAARAYKSET

7.Y h dys ku ntø ra ke nte e n
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S.KulttuurÍympäristö 
:

6.Maîsema

Ei merkìntöjö ølueella.

o
Rakennussuojelukohde

, Valto ku nna I I ì sestí o rvoka s
: kulttuuriympèiristö

H uleve slen vo I u m osu u nto

Asemakaavat

Alueella on vo¡massa asemakaava, joka on vahv¡stettu L2.t2.2oLt.
Asemakaavassa alue on YH, Hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta.
Rakennusoikeutta korttelialueella on 20 000 k-m2.

Valtion virastotalo on merkitty julkisivuiltaan suojeltavaksi rakennukseksi sr,
joka on rakennush¡storian, kulttuurihistorian ta¡ kaupunkikuvan kannalta
arvokas rakennus, jonka suojeluarvoja ei saa heikentää korjaus- ja

muutostöissä. Olennaisista muutoksista on neuvoteltava Museoviraston
kanssa.

Koko korttelialue on merkitty kaupunkikuvallisesti tärkeäksi alueeksi sk.
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Ote a ja nto sa -a se m a ka av o ka rta sto.

Lisätietoa voimassa olevan kaavan sisällöstä saat kaavan laatijalta.

Muut aluetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat:

o tarveselvitys toimintojen sijoittamisesta

o selvitetään lisärakentamista koskevat perustiedot

o asemakaavamuutoksen mahdollistaman rakentamisen vaikutukset
ympäristöön ja kaupunkikuvaan sekä naapurikortteleihin että
liikenteeseen.

Senaatti-kiinteistöt on hakenut poikkeamista Mikkelin virastotalon
keskimmäisen osan osalta ilmanvaihtokoneiden uusimista varten.
Rakennusvalvonta ja museovirasto ovat käyneet alustavia neuvotteluja
e rilaisista va ihtoehdoista ilma nva ihtojä rjestelm ie n tote utta miseksi.
Neuvotteluissa on päädytty muuttamaan alueen asemakaavaa, jolla

mahdollistetaan toimintojen rakentaminen ja sijoittaminen.

Asemakaavatyötä va rten laad itaa n seuraavat selvitykset:

Kaavatyön aikana käytetään hyödyksi alueelle jo laadittuja selvityksiä.
Kaavatyön aikana voidaan laatia tarpeellisia selvityksiä, mikäli kaavatyön
edetessä ilmaantuu lisäselvitystarpeita.

Laadittavat selvitykset liitetään osaksi nähtäville asetettavaa kaavamateriaalia.

Suunnittelualueen omistaa Suomen valtio ja sitä hallinnoi Senaatti-kiinteistöt.
Ympäröivät katualueet ovat Mikkelin kaupungin omistuksessa.

Kaava n vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta:

- Suhde ylemmän asteisiin suunnitelmiin, kuten yleiskaavaan,

maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

- Vaikutuksetrakennettuunympäristöön

- Vaikutuksetkaupunkikuvaanjakulttuuriperintöön
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- Yhdyskuntataloudellisetvaikutukset

- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön

Arviointitapahtuu kaavoitusprosessin yhteydessä asiantuntijoiden ja osallisten
kanssa Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.
Erillistä va ikutusten arviointisuunnitelmaa ei ta rvita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 $:n mukaan osallisia ovat alueen
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava

saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden

toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Keskeisinä osallisina voidaan pitää kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueiden
maanomistajia sekä kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaita sekä loma-
asukkaita. Osallisia ovat myös kaupunginosayhdistykset ja kylätoimikunnat
sekã alueella toimivat muut yhdistykset ja järjestöt sekä ne kunnan jäsenet
jotka katsovat olevansa osallisia.

Lisäksi osallisia ovat eri viranomaistahot:

Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Savon maakuntaliitto

Museovirasto

Väylävirasto

Etelä-Savon Energia Oy ESE

Etelä-Savon pelastusla itos

Teleoperaattorit

Mikkelin Vesilaitos

Kaupungin viranomaiset (rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut,
maaoma isuuspalvelut, I nfra-a luepalvel ut,
ka upunkiym päristölautakunta, ka upunginhallitus)

asukasyhditykset

Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa.

Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä olevan
osallisuudenmää ritelmä n.

Asemakaavatyön alkamisesta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä

ka upungin kotisivulla (www.mikkeli.fi).

Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- ja

arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös kaupunginvirastotalolla
(Maaherrankatu 9-11) teknisen toimen asiakaspalvelupisteessä tai
kaupunkisuunnitteluosastolla sekä kaupungin kotisivulla (www.mikkeli.fi).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa

tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. Osallistumis- ja

arviointisuunnitelmasta on mahdollista antaa palautetta, kaavanlaatijan
yhteystiedot on esitetty osallistum is- ja arviointisuunnitelman lopussa.

Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin
neuvotteluin.
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Osalliset pääsevät vaikuttamaan kaavan laadintaan, asukastilaisuuksien sekä

virallisten nähtävillä olojen kautta. Yleisötilaisuuksia järjestetään tarvittaessa
kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheessa ja niistä tiedotetaan kaupungin
internetsivuilla sekä paika llislehdessä.

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

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe / vireilletulo: helmikuu / 20L9

Ehdotusvaihe: syksy/ 2019

Hyväksymisvaihe: loppuvuosi / 2OI9

Lisätietoa antaa ja palautetta vastaanottaa osallistumis- ja

arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta :

Kaavoittaja

Päivi Rahikainen

puh. 040 129 5039

s-posti : paivi.rahikainen(at)mikkeli.fi

Kaavoituspäällikkö

llkka Tarkkanen

puh.050 3L1,7130

s-posti: ilkka.ta rkka nen(at)mikkeli.fi
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