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Vireilletulosta ilmoitettu 18.7.2018
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksynyt 20.11.2018 § 129
Kaupunginhallitus hyväksynyt alustavasti 17.12.2018 § 472
Nähtävillä OAS, ehdotus 18.7.–22.8.2018,  17.1.–18.2.2019
Kaupunginhallitus hyväksynyt
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt
Lainvoimainen

Alueen sijainti

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot
Luonterin rantayleiskaava on hyväksytty 10.6.1996. Yleiskaavan muutos käsittää tilan
Kotakallio 491–487-3-177 ja osaa tilasta Kärenkivenniemi 491–487-3-170.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Anttolan taajamasta noin 10 km itään Saimaan vesistöön
kuuluvan Luonterin Hietaveden Kaarnalahden ranta-alueella.
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Mikkelin kaupungin asianhallintajärjestelmässä kaavan nimi on:
MliDno-2018-1654, Luonterin rantaosayleiskaavan muutos / tila Kotakallio 491-487-3-177

Kaavan työnimenä on ”Luonterin rantayleiskaavan muutos / Kotakallio”.

Kaavan tavoitteena on siirtää yksi RA- rakennuspaikka kokonaan tilalle Kotakallio RN:o 3:177
ja muuttaa sen aikaisempi alue maa- ja metsätalousvaltaiseksi (M-1) alueeksi. Voimassa
olevassa yleiskaavassa RA- rakennuspaikka on alavaa ja soistunutta ja sen vuoksi
rakentamiseen kelvoton. Samalla on tarkoitus turvata alueen luonto-, maisema- ja
virkistysarvojen säilyminen.

TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Hanke on tullut vireille 18.7.2018. Naapurialueiden maanomistajia ja muitakin osallisia on
kuultu kaupunkisuunnittelun toimesta.   OAS ja luonnos kaavan muutokseksi ovat olleet
julkisesti nähtävillä 18.7.—22.8.2018 ja ehdotus 17.1.–18.2.2019 välisen ajan ja niistä ovat
antaneet lausuntonsa:

Etelä-Savon ELY-keskus; lausunnon mukaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon
maakuntakaavan suunnittelumääräys maisemakuvan, luonnonkauneuden, geologisten
muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhteiden ja – esiintymien säilyttämiseksi.
Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ollut lausunnossaan 7.8.2018 kommentoitavaa
kaavamuutoksen suhteen. Naapuritilan (tila RN:o 3:173) omistajat Sune ja Terttu Lehkonen
lausunnossaan toteavat, että muutos korjaa rakennuskevottomaan, alavaan ja soistuneeseen
paikkaan merkityn rakennuspaikan muualle kantatilan alueelle. Muutos on perusteltu ja ei
vaikuta tilan Kotokallio pohjoispuolella olevan apajapaikan asemaan.
Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kaavaehdotusta 20.11.2018, kaupunginhallitus hyväksyi
kaavaehdotuksen 17.12.2018 ja asetti sen julkisesti nähtäville 17.1.–18.2.2019.
Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi lausuntoa; Etelä-Savon ELY keskus 6.2.2019 ja Etelä-Savon
pelastuslaitos 6.2.2019.
ELY- keskus katsoo, että maakuntakaavan suunnittelumääräys merkitään kaavan
määräyksiin; pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen.

2.2  Yleiskaavan muutos
Kaava-alue käsittää Kotakallion tilan, pinta-ala 0,400 ha ja määräalan tilasta Kärenkivenniemi,
pinta-ala noin 0,62 ha eli koko alue on noin 1,02 ha. Alueelle on tieyhteys.

2.3 Kaavan toteuttaminen
Kaavan toteuttaminen alkaa sen jälkeen kun kaavamuutoksen hyväksymispäätös on
lainvoimainen.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelun oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Rakennuspaikan länsiosa – järveen rajoittuva osa- on loivahkoa metsäistä rinnettä, jossa on
noin 15- 25 metrin etäisyydellä rannasta noin 15–20 metrin levyinen tasainen alue - ”hylly”.
Tälle tasanteelle ja rantaan on tarkoitus sijoittaa rakennukset.
Rakennuspaikalla on pienehköjä, alle 15 m2:n suuruisia tummasävyisiä talousrakennuksia.
Saunarakennukselle on saatu rakennuslupa 16.10.2018. Rannasta 25–30 metrin etäisyydellä
on pystyjyrkkä kallio, joka kohoaa noin 7—10 metrin korkeuteen. Pohjakartassa näkyvä
jyrkänne tilan eteläpuolella jatkuu tilan läpi sen pohjoisrajalle saakka. Uudet tummasävyiset
rakennukset voidaan sijoittaa em. rakennuspaikan keskikohdan tasanteelle kaavakarttaan
merkitylle rakennusalalle. Näin ollen geologinen muodostuma – jyrkkä kallioalue voidaan
säilyttää luonnontilaisena eikä maisemakuva muutu. Yleiskaavaan on merkitty suunnitellun
rakennuspaikan pohjoisrajalle apajapaikka (A). Nuotan vetäminen rantaan on likimain
mahdotonta, koska ranta sillä kohden on jyrkähköä ja puustoista. Rannassa järven pohjassa
on runsaasti kiviä. Nuotan vetäminen ko alueella voisi tapahtua ainoastaan veneestä, ei
rannasta.

3.1.2 Ympäristön tila, luonnonympäristö
Luonnonolot
Yleiskaava-alueella on ensimmäiset luontoinventoinnit tehty 1970- luvun alussa, jolloin
aloitettiin Etelä-Savon seutukaavoitus; muun muassa suunnittelualueen eteläpuolella olevan
Kaarnavuoren alueella.  Yleiskaavatyön yhteydessä on tehty luontoselvitys; Mikkelin seudun
ympäristökeskus, Timo J. Lehtonen vuonna 1995. Luontoselvityksen mukaan
suunnittelualueella ei ole arvokkaita luontokohteita.

Vesistöt ja vesitalous
Alue rajoittuu Saimaan vesistön Luonterin Hietaveden Kaarnalahden alueeseen.

Maa- ja metsätalous
Kotakallion tilalla on talousrakennuksia ja muu osa alueesta on ollut maa- ja
metsätalouskäytössä.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne
Lähialueella on lomarakennuksia; tieyhteys alueelle on valmiina.

Palvelut
Palvelut saadaan Anttolan taajamasta ja Mikkelistä.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaava-alueen toteuttaminen tuo työmahdollisuuksia alueelle.

Tekninen huolto
Vesi- ja jätehuolto voidaan hoitaa kiinteistökohtaisesti. Rakennuspaikalle rakennetaan oma
kaivo.
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3.1.4 Maanomistus
Kaavoitettavan alueen tilan Kotokallio omistavat Saila ja Tapani Nurminen ja tilan
Kärenkivenniemi Hilkka ja Mauri Syrjäläinen.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Maakuntakaavassa alue kuuluu – kuten muutosaluekin - Saukonsalon Kaarnavuoren
valtakunnallisesti arvokas kallioalue (ge 8.504).

3.2.2 Yleiskaavassa suunnittelualue käsittää osan RA- rakennuspaikasta sekä maa- ja
metsätalousaluetta (M-1). Asiakirjoissa on ote Anttolan eteläisestä yleiskaavasta.

3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

- yleiskaava on hyväksytty 10.6.1996.
- Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.5.2017, tullut voimaan 1.7.2017.
- OAS 18.7.2018
- ehdotus yleiskaavan muutokseksi 20.11.2018, täydennetty 15.4.2019

YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Kaavan suunnittelun tarve
Kaavan laatimiseen on ryhdytty maanomistajien aloitteesta.

4.2  Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavahanke on tullut vireille 18.7.2018
Kaupunkisuunnittelupalvelut on kuullut alueen maanomistajia sekä pyytänyt ao. viranomaisten
lausunnot. OAS ja luonnos olivat nähtävillä 18.7.–22.8.2018 ja ehdotus 17.1.–18.2.2019.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Osallisia ovat naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat, laitokset, yritykset, pelastuslaitos,
rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, ympäristöpalvelut, kulttuuri- ja
liikuntapalvelut, kaupunkiympäristölautakunta, kaupunginhallitus, ELY-keskus, maakuntaliitto,
Suur-Savon Energia Oy, teleoperaattorit (OAS:ssa) ja Anttolan aluejohtokunta.

4.3.2 Vireilletulo
Kaavahanke tuli vireille 18.7.2018.

4.3.3 Osallistumien ja vuorovaikutusmenettelyt
Kuten kohdassa 2.1 Kaavaprosessin vaiheet. Kaavahankkeesta on ilmoitettu osallisille
kaupunkisuunnittelupalvelujen toimesta lähettämällä 18.7.2018 päivätty kaavamuutoksesta
kirjelmä, jonka mukaan heille oli varattu 30 pv aikaa esittää lausuntonsa ja mielipiteensä.
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  4.3.4       Viranomaisyhteistyö

4.4  Yleiskaavan muutoksen tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Lähtökohtana on muuttaa yleiskaavaa niin, että hyvin alavaan paikkaan merkityn RA-
rakennuspaikan pääosa siirretään sen pohjoispuoliselle alueelle eli tilalle Kotokallio RN:o 3:177,
joka on lohkottu.

Kunnan asettamat tavoitteet
Kaupungin edustaja on neuvottelussa todennut, että kaupunki suhtautuu myönteisesti
hankkeeseen.

Maanomistajien tavoitteet
Maanomistajan tavoitteena on saada hyväksytty ja toteutettua esitetty kaavaehdotus, koska jo
lohkottu rakennuspaikka se mitoitukseltaan ja sisällöltään täyttää voimassa olevassa
rantayleiskaavassa yleiskaavalle asetetut vaatimukset.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alue soveltuu hyvin esitettyyn rakentamiseen. Rakennuspaikan takaosa jyrkkine kallioineen
säilyy luonnontilaisena.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

ELY- keskuksen lausunnon 29.8.2018 perusteella on otettu huomioon rakennuspaikan
takaosan kallioalue, joka säilytetään luonnontilaisena ja rajaa rakentamisen sen ja rannan
väliselle tasaiselle ja loivalle ranta-alueelle. Rakennusala on merkitty kaavakarttaan.

4.4.3 Kaavan ratkaisun valinta ja perusteet
Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen
Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa

4.4.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Kuten kohdassa 2.1.

YLEISKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
Kaavan muutoksessa on yksi rakennuspaikka, jolla korvataan viereinen alava ja soistunut
yleiskaavan mukainen rakennuspaikka. Rakennuspaikan rakennusoikeus määräytyy kulloinkin
voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti, koska voimassa olevassa yleiskaavassa ei
RA- alueille esitetty rakennusoikeutta. Tämän mukaan ko. rakennuspaikan rakennusoikeus on
voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan 50 m2 + 4 % rakennuspaikan pinta-alasta -
4000 m2:sta - 160 m2 eli yhteensä 210 m2.

5.1.1    Mitoitus
Mitoitus alueella ei muutu, koska muutoksella siirretään ja korvataan viereinen rakennuspaikka.
Rakennuspaikkojen määrä pysyy samana myös muutoksessa.
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5.1.2 Palvelut
Kaavassa ei ole esitetty palveluja; ne haetaan Anttolan taajamasta ja Mikkelistä.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet
Kaavaan on merkitty rakennusala, jolle kaikki rakennuslupaa edellyttävät rakennukset on
sijoitettava.

5.3 Aluevaraukset

5.3.1  Korttelialueet
Korttelialueelle rakennetaan lomarakennus talousrakennuksineen.

5.3.2 Muut alueet

Muille aluille ei ole annettu erityisiä määräyksiä. Yleiskaavan mukaan maa- ja
metsätalousalueella ei ole rakennusoikeutta.

5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Ihmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset (asukkaiden arkielämän
laatu, terveys, turvallisuus ja viihtyisyys, erityisryhmät)
Kaavalla mahdollistetaan rakentaminen sekä palvelujen käyttämistä erityisesti Anttolan
taajamassa.
Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset (pinta- ja pohjavedet, maaperä, vesistöt, luonnon
monimuotoisuus, luonnonvarat, kasvillisuus, eläimistö, ilma, melu)
Merkittävämmät kaavaa koskevat maisema-arvot ovat Kaarnavuoren kallioalue. Maiseman
säilymiseksi kaavaan on rajattu rakentamisalue rakennusalan rajalla. Kun väritykseltään
tummahkot rakennukset sijoitetaan rakennuspaikan tasaiselle osalle, niin ne soveltuvat hyvin
maisemaan.  Vesistöltä katsottaessa maiseman peruspiirteet eivät oleellisesti muutu.
Rantapuuston säilyminen on turvattava rakentamisen ja metsänkäsittelyn yhteydessä.
Vesi- ja jätevesihuolto sekä jätehuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti.

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset (väestön määrä, ikärakenne,
työllisyys, palvelut, taajamarakenteen leviäminen)
Kaavalla tuetaan osaltaan lähinnä Anttolan taajaman kehittymistä; joten sillä voi olla positiivisia
työllisyysvaikutuksia.

Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, julkinen liikenne, kevyt liikenne, liittymät ja
pysäköinti).
Kaavan toteutuminen tuo alueelle lisää autoliikennettä. Tieyhteys rakennuspaikoille on valmiina.

Kulttuuri ja muut vaikutukset (rakennuskulttuuri, maisema- ja kaupunkikuva, kulttuuripalvelujen
tarjonta).
Kaavalla ei ole kulttuurisia vaikutuksia.

Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset ja teiden rakennuskustannukset,
talonrakennuskustannukset, palvelujen järjestäminen).
Kaava-alueen rakentaminen tuo työmahdollisuuksia alueelle.
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5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Luonnonolot, maisemarakenne, maisemakuva
Luonnonolot eivät oleellisesti muutu.

Vesistöt ja vesifalous
Vesistön tila ei muutu;jätevesiä eijohdeta vesistöön

Maa- ja mefsáfalous
Metsien käsittely tapahtuu edelleen metsäsuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon erityisesti
rantavyöhykkeen metsien käsittely.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Saimaan vesiliikenne ei tule haittaamaan melun ja aallokon vuoksi, koska laivaväylä sijaitsee
saarien takana noin 600 metrin etäisyydellä rakennuspaikan rannasta.

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavakartassa olevat kaavamääräykset ja merkinnät noudattavat voimassa olevan
yleiskaavan ja ympäristöministeriön merkkipäätöksen mukaisia kaavamääräyksiä.

YLEISKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Yleiskaava toteutuu maanomistajien ja yksityisten toimijoiden aikataululla

Mi kkel i ssä 20.1 I .20 1 8, täyden netty 1 5.4.20 19

LIITTEET

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 18.7.2018
2. Rantayleiskaavan muutoskartta 22.1.2019, päivitetty 15.4.2019
3. Lausunnot ja vastineet 20.3.2019
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