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Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040 sisältää seitsemän (7) oikeusvaiku  eista kar  aa. Yleiskaava-
kartat n:o 1-7 ovat lähtökohtana laadi  aessa ja muute  aessa osayleiskaavaa, asemakaavaa tai ryhdy  äessä
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42§). Yleiskaavaa tulki  aessa tulee huomi-
oida kaavatasolle ominainen esi  ämistarkkuus: aluerajaukset, kohdemerkinnät sekä merkintöjen sisältö
täsmentyvät tarkemman suunni  elun yhteydessä.
Oikeusvaiku  eiset yleiskaavakartat:

1. Yhdyskuntarakenteen ohjaus
2. Liikenne ja verkostot
3. Viherrakenne
4. Vesitalous
5. Kul  uuriympäristö
6. Maisema
7. Voimassa olevat osayleiskaavat

Yleiskaavakar  oihin lii  yy kaavaselostus, jossa on esite  y kaavan lähtökohdat ja tavoi  eet,
kaavaratkaisun perustelut ja arvio yleiskaavan vaikutuksista.

Yleismääräykset
Tarkemman suunni  elun yhteydessä tulee selvi  ää alueella mahdollises   sijaitsevat SEVESO III direk  ivin
mukaiset laitokset ja nestekaasulaitokset sekä niiden konsultoin  vyöhykkeet. Vaarallisia kemikaaleja käy  ä-
vää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultoin  vyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunni  eluun on kiin-
nite  ävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa riskille al   iden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden
liikenneväylien, yleisölle tarkoite  ujen kokoontumis  lojen ja sairaaloiden sijoi  amista vyöhykkeen sisälle
on kaavaa laadi  aessa pyyde  ävä kunnan palo ja pelastusviranomaisen ja TUKES:n lausunto. Tarkemman
suunni  elun yhteydessä on selvite  ävä ja huomioitava mahdolliset pilaantuneet maa-alueet. Tarkemman
suunni  elun yhteydessä tulee selvi  ää rakennusten perustamisolosuhteet sekä alueen tulvauhka. Alimmat
suositellut rakennuskorkeudet on esite  y Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksessä.
Vesialueilla, joilla maankäy  ö voi muu  aa vesistön pohjaa, tulee asemakaavoituksen yhteydessä
kuulla Museovirastoa ja arvioida vedenalaisen arkeologisen perinnön selvitystarve.

57.1

Yleiskaava-alueen raja

C-1 Keskusta-asuminen / Keskustatoimintojen alue
Keskustatoimintojen alue, jolla kaupallisen rakentamisen, palveluiden ja asuinrakentamisen yhteenso-
vi  aminen tulee olla korkealuokkaista. Alueelle ei voida sijoi  aa vähi  äiskaupan suuryksikköä. Alueen
suunni  elussa tulee huomioida kul  uurihistorialliset ja virkistykselliset arvot sekä kaupunkikuvallinen
laatu. Täydennysrakentamisen tulee olla ympäröivään kaupunkirakenteeseen sopeutuvaa materiaalin,
korkeuden sekä julkisivujäsentelyn osalta. Alueen tarkemmat määräykset koskien rakentamistapaa,
-laatua ja määrää osoitetaan asemakaavassa.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

C-2 Ydinkeskusta / Keskustatoimintojen alue
Keskustatoimintojen alue, jolle voidaan sijoi  aa vähi  äiskaupan suuryksikköjä. Alue  a suunnitelta-
essa tulee kiinni  ää erityistä huomiota sen toimivuuteen, kuten jalankulku-, pysäköin  -, huolto- ja
julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen ja häiriö  ömyyteen. Alueen suunni  elussa
on huomioitava alueen kul  uurihistorialliset arvot sekä kaupunkikuvallinen laatu. Täydennysraken-
tamisen tulee olla ympäröivään kaupunkirakenteeseen sopeutuvaa materiaalin, korkeuden sekä
julkisivujäsentelyn osalta. Alueen tarkemmat määräykset koskien rakentamistapaa, -laatua ja määrää
osoitetaan asemakaavassa.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

C-3 Strateginen keskustatoimintojen alue
Monitoiminnallinen  ivistyvä keskustatoimintojen alue. Suunni  elussa tulee edistää viihtyisiä ja tur-
vallisia oleskelu-, kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristöjä. Alueelle voidaan sijoi  aa vähi  äis-
kaupan suuryksiköitä. Alueen täydennysrakentamisessa tulee huomioida kul  uuriympäristön arvot,
keskustan maisemallinen merkitys sekä kaupunkikuvan korkea laatu. Alueen tarkemmat määräykset
koskien rakentamistapaa, -laatua ja määrää osoitetaan asemakaavassa.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

C-4 Keskustan kaupallinen alue
Keskustatoimintojen alue, joka on vara  u ensisijaises   kaupallisille toiminnoille. Alueelle voidaan
sijoi  aa vähi  äiskaupan suuryksikköjä. Alueen tarkemmat määräykset koskien rakentamistapaa, -laa-
tua ja määrää osoitetaan asemakaavassa.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

ca Keskustatoimintojen alakeskus
Kaupunginosan  ivis erilaisia toimintoja sisältävä keskusta-alue, jolle voidaan sijoi  aa paikallises
merki  äviä vähi  äiskaupan suuryksiköitä. Suunni  elussa tulee o  aa huomioon alueen merkitys ym-
päröivän kaupunginosan palvelujen keskuksena. Alueella tulee tavoitella viihtyisiä oleskelu- ja liikku-
misympäristöjä erityises   kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta.

ca

SeudullisesƟ  merkiƩ ävä kaupan palvelualue
Kaupan palvelualue, jolle saa asemakaavoi  aa vähi  äiskaupan suuryksikköjä kohdekohtaiset kaupan
laatu -rajaukset huomioon o  aen sekä ympäristöhäiriöitä aiheu  amatonta työpaikkatoimintaa. Ase-
makaavoituksen tulee perustua osayleiskaavoitukseen tai erilliseen, MRL 39 § mukaisen yleiskaavan
sisältövaa  mukset täy  äviin selvityksiin.
Alueelle voidaan osoi  aa seudullises   merki  äviä vähi  äiskaupan ja  laa vaa  van erikoiskaupan
suuryksiköitä. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee huoleh  a oleellisten liikennejärjestelyjen toteu-
tumisesta yhtä aikaa kor  elialueiden rakentamisen kanssa. Suunni  elussa tulee kiinni  ää erityistä
huomiota joukkoliikenteen järjestämisen edellytyksiin ja polkupyöräilyn olosuhteisiin. Yksityiskohtai-
semmassa kaavoituksessa tulee lisäksi huomioida muodostuvien hulevesien käsi  ely ja alueelta pois
johtaminen.
Vähi  äiskaupan suuryksiköiden sekä paljon  laa vaa  van erikoistavarakaupan yhteenlaske  u koko voi
olla enintään 100 000 m2.
Merkinnällä on osoite  u maakuntakaavan kohde Länsisilta, Karilan kaupunginosassa.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

Paljon Ɵ laa vaaƟ van erikoistavaran kaupan kehiƩ ämisalue
Alueelle voidaan osoi  aa seudullises   merki  äviä  laa vaa  van erikoistavarakaupan suuryksiköitä
sekä työpaikkatoimintaa, josta ei aiheudu ympäristöhäiriöitä. Kaupan suuryksiköitä sijoite  aessa
on varmiste  ava, e  ä ne eivät merki  äväs   hai  aa keskustatoimintojen (C) kaupan kehi  ämistä.
Asemakaavoituksen yhteydessä tulee kiinni  ää huomiota alueen sitomiseen ympäröivään taajamara-
kenteeseen sekä liikennejärjestelmiin. Lisäksi tulee huomioida muodostuvien hulevesien käsi  ely ja
alueelta pois johtaminen.
Alueen yhteenlaske  u paljon  laa vaa  van kaupan koko voi olla enintään 85 000 m2.
Merkinnällä on osoite  u Itäpor  n alue Visulahden kaupunginosassa.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

KehiƩ yvä taajama
Tiivistyvä, toiminnoiltaan monipuolinen taajamarakenteen alue, jolla maankäytön muutosten ja
tehostamisen tulee perustua asemakaavoitukseen. Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen vaa  i
pohjakseen asemakaavan.
Alueella voi sijaita monipuolises   erilaisia talotyyppejä.  Suunni  elussa tulee o  aa huomioon lähi-
virkistyksen tarpeet sekä paikallisten viheryhteyksien jatkuminen. Alueella tulee kiinni  ää huomiota
joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin. Alueelle saa sijoi  aa myös asumiselle tarpeel-
lisia lähipalveluita sekä sellaisia pienimuotoisia työ  loja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikenne  ä,
ilman pilaantumista tai niihin verra  avia ympäristöhai  oja.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

Kasvava taajama
Toiminnoiltaan monipuolinen taajama-alue, jolla maankäytön muutosten tulee perustua asemakaa-
voitukseen. Asemakaavoituksen tulee perustua osayleiskaavoitukseen tai erilliseen, MRL 39 § mukai-
sen yleiskaavan sisältövaa  mukset täy  äviin selvityksiin. Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen
vaa  i pohjakseen asemakaavan.
Suunni  elussa tulee o  aa huomioon lähivirkistyksen tarpeet sekä paikallisten viheryhteyksien jat-
kuminen. Alueella tulee kiinni  ää huomiota joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin.
Alueelle saa sijoi  aa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita sekä ympäristöhäiriöitä aiheu  ama-
tonta työpaikkatoimintaa.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.
SuunniƩ elumääräys: Salosaaren alueen kehiƩ äminen edellyƩ ää kävely- ja pyöräily-yhteyden toteuƩ a-
mista AnƩ olanƟ ellä ja Kirkonvarkauden sillan yhteydessä.

Kyläalue
Maaseutuasumiselle ja elinkeinoille soveltuva alue. Alueelle tulee laa  a tarkempi osayleiskaava.
Osayleiskaavoja laadi  aessa tulee huomioida yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä edellytykset maa-
ja metsätaloudelle sekä virkistyskäytölle. Paikalliset ominaispiirteet luonnon, maiseman ja kul  uu-
riympäristön osalta on tutki  ava tarkemman kaavoituksen yhteydessä. Ranta-alueita kaavoite  aessa
on ote  ava huomioon maankäy  ö- ja rakennuslain 73 §:n vaa  mukset. Alueella tulee huoleh  a siitä,
e  ä vesihuollon toiminta-alue on tulevaa yhdyskuntakehitystä ja maankäytön mitoitusta vastaava.
Osayleiskaavan laa  misessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.
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Palvelujen alue
Monimuotoinen palvelujen alue. Alueella tulee kiinni  ää huomiota joukkoliikenne- sekä kävely- ja
pyöräily-ympäristöjen toimivuuteen. Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen vaa  i pohjakseen
asemakaavan.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

Virkistys- ja asuinalue
Alue, jossa tulee yhdistää virkistys- ja asuintoiminnot. Vähintään 50 % alueen pinta-alasta tulee varata
virkistysalueeksi. Alueen suunni  elussa on kiinnite  ävä huomiota luonto- ja virkistysarvojen sekä
maiseman ominaispiirteiden vaalimiseen. Asemakaavoituksen tulee perustua tarkempaan osayleis-
kaavoitukseen. Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen vaa  i pohjakseen asemakaavan. Ennen
asemakaavoitusta alueella voidaan sallia ympäristön ominaispiirteisiin soveltuva, myöhempää kaavoi-
tusta hai  aamaton olemassa olevien rakennuspaikkojen korjaus- ja täydennysrakentaminen. Asema-
kaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

Vesialue

Satama

ValtaƟ e / KantaƟ e

SeutuƟ e / Pääkatu

YhdysƟ e / Kokoojakatu

Eritasoristeys

Yhteystarve

Keskustakehä
Keskustakehä muodostaa ajoneuvoliikenteen päärei  n keskustan alueelle. Keskustakehän sisäpuoli on
hidasta kaupunkialue  a, jossa tulee erityises   suosia jalankulkua.

RautaƟ e

Selvitysalue
Alueen maankäy  ö ratkaistaan tarkemmalla osayleiskaavalla.

Kaikki viher- ja metsäalueet on kartalla esite  y samalla värillä.
Alueiden erityispiirteet sekä niihin lii  yvät kaavamääräykset on esite  y kaavakartalla 3. Viherrakenne.

Ranta-alueiden maankäytön ohjaus
Sellaisen alueen, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka
voi toimia suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena, rantarakentamisoikeus käsitellään o  aen
muun ohella huomioon maanomistajien yhdenvertainen kohtelu. Tämä tapahtuu emä  laperiaa  een
(1.7.1959) ja yhtenäisten mitoitusperiaa  eiden mukaises  .
Pysyvän asumisen osoi  amisen rannalle asemakaava-alueen ulkopuolelle tulee perustua oikeusvai-
ku  eiseen osayleiskaavaan. Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset
sisältövaa  mukset tulee huomioida MRL 73 § mukaises  . Rakenne  aessa asemakaavan tai oikeusvai-
ku  eisen osayleiskaavan ulkopuolelle rantarakentamista säätelee myös kaupungin rakennusjärjestys.
Rakentaminen asemakaavan tai oikeusvaiku  eisen osayleiskaavan ulkopuolelle vaa  i pohjakseen myös
MRL 171 § mukaisen poikkeamisluvan.

Kaupan paikallinen palvelukeskus
Olemassa oleva kaupan paikallinen palvelukeskus, jolle voidaan asemakaavoi  aa vähi  äiskaupan
suuryksikköjä sekä ympäristöhäiriötä aiheu  amatonta työpaikkatoimintaa. Alueilla voi sijaita sellaisia
vähi  äiskaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laadun huomioon o  aen ja ympäröivien alueiden kehi-
tyksen huomioiden voivat perustelluista syistä sijoi  ua keskusta-alueiden ulkopuolelle. Kaupallisten
palvelujen alue ei voi kasvaa seudullises   merki  äväksi. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee kiinnit-
tää huomiota alueen sitomiseen ympäröivään taajamarakenteeseen sekä liikennejärjestelmiin.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.
SuunniƩ elumääräys, kaupallisten alueiden mitoitus:
Rokkalan alueella vähiƩ äiskaupan suuryksiköiden sekä erikoistavarakaupan yhteenlaskeƩ u koko voi
olla enintään 4 000 m2 ja Ɵ laa vaaƟ van erikoistavarakaupan osalta 3 000 m2.
Urpolan alueella vähiƩ äiskaupan suuryksiköiden sekä erikoistavarakaupan yhteenlaskeƩ u koko voi
olla enintään 7 000 m2 tai Ɵ laa vaaƟ van erikoistavarakaupan osalta 10 000 m2.
Tuskun alueella vähiƩ äiskaupan suuryksiköiden sekä erikoistavarakaupan yhteenlaskeƩ u koko voi olla
enintään 4 000 m2 ja Ɵ laa vaaƟ van erikoistavarakaupan osalta 3 000 m2.

Matkailun kärkialue tai -kohde
Maakunnallises   tai seudullises   merki  ävä matkailupalvelujen alue, jolla tulee kiinni  ää huomiota
joukkoliikenneympäristöjen toimivuuteen. Alueen kehi  ämisen tulee olla maiseman ja rakennetun
kul  uuriympäristön arvoja säily  ävää. Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen vaa  i pohjakseen
asemakaavan.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

Tilaa vaaƟ vien työpaikkojen alue
Työpaikka-alue, jolle voidaan asemakaavoi  aa ympäristöhäiriöitä tuo  avaa tuotantotoimintaa ja
muuta  laa vaa  vaa työpaikkatoimintaa. Alueelle voidaan muun työpaikkarakentamisen ohella
sijoi  aa tuotannolliseen pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja. Asuinalueiden läheisyydessä
tulee kiinni  ää huomiota toimintojen yhteensovi  amiseen siten, e  ei aiheuteta hai  aa asuinalueille.
Suunni  elussa tulee o  aa huomioon virkistys- ja viheryhteyksien jatkuminen sekä kiinni  ää erityistä
huomiota muodostuvien hulevesien käsi  elyyn ja alueelta pois johtamiseen.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

Tilaa vaaƟ vien työpaikkojen selvitysalue
Asemakaavoituksen tulee perustua osayleiskaavoitukseen tai erilliseen, MRL 39 § mukaisen yleis-
kaavan sisältövaa  mukset täy  ävään selvitykseen. Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen vaa  i
pohjakseen asemakaavan.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.

Tilaa vaaƟ vien työpaikkojen vaiheƩ umisalue
Työpaikka-alue, jolla sijaitsee ympäristöhäiriöitä tuo  avaa tuotantotoimintaa ja muuta  laa vaa  vaa
työpaikkatoimintaa. Alueelle voidaan muun työpaikkarakentamisen ohella sijoi  aa tuotannolliseen
pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja. Alue  a kehitetään vähitellen pohjaveden kannalta
vähemmän riskial   ina kehi  yvänä taajama-alueena.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.
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Puolustusvoimien alue

Puolustusvoimien toiminta-alue

Puolustusvoimien alueen suojavyöhyke
Suojavyöhyke, joka rajoi  aa alueen asuinrakentamista ja sisältää korkeusrajoituksia rakenteille.
SuunniƩ elumääräys: Alueen suunniƩ elussa on huomioitava puolustusvoimien toiminnasta johtuvat
rajoiƩ eet asuinrakentamiselle ja rakennusten ja rakennelmien korkeudelle. Alueelle suunnitelluista
rakennuksista tai rakennelmista on pyydeƩ ävä puolustusvoimien lausunto.

LentokenƩ ä

Lentoliikennevyöhyke
Alueella tulee huomioida lentoliikenteestä johtuvat rajoitukset rakentamiskorkeuteen.

Varalaskupaikan suojavyöhyke
Alueen suunni  elussa tulee huomioida lentoliikenteen varalaskupaikasta johtuvat maankäytön rajoi-
tukset. Alueelle sijoi  uvista rakennushankkeista on ennen rakennusluvan myöntämistä pyyde  ävä
puolustusvoimien ja Trafi n lausunnot, kun rakennuksen tai rakenteen korkeus on yli 30 m. Merkinnällä
on osoite  u Hiirolan varalaskupaikan suojavyöhyke.
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Erityisalueet
Merkinnällä on osoite  u seuraavat kohteet:
Jä  eenkäsi  elyalue: Metsä-Sairila
SuunniƩ elumääräys: Alueen maankäytön tulee perustua asemakaavoitukseen, jonka pohjaksi on
laadiƩ u tarkempi osayleiskaava.
Yhdyskuntateknisen huollon alueet: Metsä-Sairila, Pursiala, Suojalampi, Siekkilä, Kirjala, Tuppurala,
Harmaistensuo, Riu  a ja Kiteenkylän pohjoispuoli.
SuunniƩ elumääräys: Metsä-Sairilan, Suojalammen, Siekkilän, Kirjalan, Tuppuralan, Harmaistensuon,
Pursialan ja Riutan yhdyskuntateknisen huollon alueiden maankäytön tulee perustua asemakaavoi-
tukseen. Kiteenkylän pohjoispuolella sijaitsevan yhdyskuntateknisen huollon alueen maankäytön tulee
perustua tarkempaan osayleiskaavaan.
Asemakaavoituksessa tulee nouda  aa kar  ojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä.
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