
MIKKELIN KAUPUNKI

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Kaupu nkisuu nnittelupa lvelut
PL 33, Maaherrankatu 9 - 11

50101Mikkeli
puh. (015) 1941, email: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
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MliDno-2016-1164 (10 02 03)
Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleissa 6, t4,18 ja katu-, puisto- ja
vesialueilla sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puisto- ja vesialueella / Sairaalan pohjoisosa

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
asema kaavan muuttam isesta otsikossa mainitu lla a lueella.

Mikkelin keskussairaalaa koskeva asemakaavamuutos tulivireille 17.6.2013,
kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 rajata kaavan pohjoisosan kaavamuutoksen ulkopuolelle.
Kaavamuutos sai lain voiman 2.t2.2015. Tämän kaavamuutoksen tarkoituksena on saattaa
päätökseen Mikkelin keskussairaalan pohjoisosan asemakaavoitus. Tällä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmalla korvataan aiempi 11,.5.201,6 päivätty suunnitelma.

Asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus saada nähtäville syksyllä 2OL9 ja valtuuston
hyväksyttävä ksi loppuvuodesta 2019.

Liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnoskuva sairaalarakennuksesta ja
hahmotelma asemakaavamuutoksesta. Hahmotelma on tehty jotta osallisten on helpompi
arvioida kaavamuutoksen mahdollisia vaikutuksia.

Asemakaavan muutoksesta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina L1'6.2Ot9 klo 17.30
Mikkelin keskussairaalan auditoriossa. Tilaisu us on avoin kaikille.

Pyydämme mahdollisia mielipiteitä kaavoituksesta 5.8.2019 klo 15 mennessä.

Tieto d dse mø kdav oitu ksesta :
* Kaøvoittajo Heikki Manninen: p. 044 794 5235
* Kaavoitusp¿iöll¡kkö llkko Tarkkqnen: p.050 377 7730
* Suunnitteluavustaja Leo Torn: p. 044 7942574 kortto-øineisto, koavoselostukset
* Suunnitteluovustajo Juha Kokkonen: p. 040 L294249 kortto-aineisto, kaavaselostukset
* Toimistosihteeri Kirsi Avelin: p. 040 1-294792 hollinnollinen valmistelu, käsittelyvaiheet,
niitö koskevo oineisto

Heikki Manninen
Kaavoittaja

Osoite
PL 33, Maaherrankatu 9-11
50101 MIKKELI

Puhelin
(015) 1941
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MIKKELIN KAUPUNKI
Asum isen ja toimintaympäristön palvelualue/kaupunkisuunnittelupalvelut
PL 33, 50101 Mikkeli
Heikki Manninen
puh. 044 7945235
e-mail : etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

SAIRAALAN POHJOISOSA / ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUM IS- JA ARVIOI NTISUUNNITELMA

22.5.2019

0961

Tällä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla korvataan aiempi
1 1 .5.2016 päivätty suunnitelma. Kaavamuutoksella pyritään
turvaamaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän

TEHTAVA
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SUUNNITTELUKOHDE

KIINTEISTÖTIEOOTI
OSOITE

HAKIJA

SUUNNITTELUN
TAVOITE

tulevaisuuden laajenemistarpeet ja turvaamaan nykyisen toiminnan
tarpeet etenkin kiireellisten ambulanssi- ja helikopterikuljetusten
suhteen. Samalla tutkitaan muut maankäytön mahdollisuudet
kaavamuutosalueella.

Asemakaavan muutoksen kohde sijaitsee 2. kaupunginosan
(Maunuksela) kortteleissa 6, 14, 15, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueilla
sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puisto- ja vesialueella.
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Tenholankatuun, idässä
Savonrataan, lännessä kortteliin 10 ja etelässä Keskussairaalan
pysäköintitalon tontin eteläkärkeen.
Kohteen rajaukseen voi tulla muutoksia kaavoitusprosessin aikana.

Tontti (Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30)
Tontti (Pielisensuun Teollisuushallit Oy)
Tontti (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä)

Tontti (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä)

491-2-6-99
491-2-14-1

491-2-15-2

491-2-6-100

Vesialueet:
2. ja 8. kaupunginosan vesialueita
SAKSALA 491-408-2-3

Muilta osin Mikkelin kaupunki

Asemakaavan muutos on tullut vireille Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen ku ntayhtymän ja Mikkelin kaupu ng i n aloitteesta

M ikkel i n keskussai raalaa koskeva asemakaavamu utos tu li vi reille
17 .6.2013. Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 rajata kaavan
pohjoisosan kaavamuutoksen ulkopuolelle. Eteläosan kaavamuutos
sai lainvoiman 2.12.2015. Tämän kaavamuutoksen tarkoituksena on
saattaa päätökseen Mikkelin keskussairaalan pohjoisosan
asemakaavoitus.

Suunnitelmien pohjalla on Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n
laatiman, 29.1.2013 päivätyn yleissuunnitelman (Master Plan)
mukainen toimintakokonaisuus. Näitä ovat Kuuma sairaala,
Toimistosairaala ja Hotellisairaala, jotka sijoittuvat Mannerheimintien
länsipuolelle. ltäpuolelle jää suurin osa pysäköinnistä sekä
påivätoiminnan yksikkö. Alkuperäisen yleissuunnitelman laajuus
edellytti sairaala- ja terveydenhoitorakennusten nauhan jatkumiseen
koillispuolen lähikortteleihin sekä puistoalueelle. Etelä-Savon sosiaali-
ja terveyspalvelujen kuntayhtymän edustajien kanssa käydyissä
keskustel u issa suunnitelm at ovat tarkentuneet siten, että toim i n not
sijoitettaneen pääosin Mannerheimintien varrelle. Kaavaprosessin
aikana tilaohjelman mahdolliset päivitykset otetaan huomioon, kuten
tarve sijoittaa helikopterikenttä sai raalan yhteyteen. Sijoituspaikaksi
on valikoitunut kaavan eteläosaan rakennettu pysäköintitalo.
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LAHTÖTIEDOT/
NYKYTILANNE

Liikenneverkon jäsentely perustuu Sito Oy:n ja kaupungin laatimaan,
16.6.201 0 päivättyyn, Mikkelin Satamalahden liikenneverkon
toi m ivuustarkastelu -raporttiin, jonka ajanm ukaisuus on tarkastettu
teknisen toimen sairaalatyöryhmässä v. 2012 lopulla.

Toimialan (sote) muutokset ovat viime vuosina olleet niin voimakkaita
ja ennakoimattomia, että asemakaavasta on pyrittävä saamaan
mahdollisimman väljä ja salliva siten, että kunkin investointipäätöksen
edellå voidaan vielä tarkistaa nyt nähtävissä olevan toiminnallisen ja
tilallisen kokonaisuuden kulloinkin seuraavaksi rakennettavan osion
ajanmukaisuus.

Osapuolten kesken solmitaan tarvittaessa maankäyttösopimukset

Suunnittelualueella on voimassa 5 asemakaavaa vuosilta 1973 aina
vuoteen 2015 saakka:

Kaava nro 432, hyväksym ispäivämäärä I 5.10. 1 973
Kaava nro 47 1, hyväksymispäivämäärà 25.8.1976
Kaava nro 576, hyväksymispäivämäärä 14.9.1984
Kaava nro 765, hyväksymispäivämäärä 14.2.2000
Kaava nro 914 ivämäårä 2.12.2Q15

Ote kaavaindeksrsfä.
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I

Ote ajantasakaavasta

Kaavojen pääkäyttötarkoitusmerkinnät ovat seu raavat:

Kaava nro 432 (hyväksymispäivämäärä 15.10. I 973)
¡ Puistoalue (P)
¡ Rautatiealue (LR)

Kaava nro 471 (hyväksymispäivämäärä 25.8.1 976)
o Liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue (ALT1).

Korttelialueelle saa rakentaa ilmaa saastuttamatonta ja
enintään 55 dB:n keskimääräisen melutason lähimmällä
asuintontilla aiheuttavaa pienteollisuutta.
Ulkovarastot on katettava taijärjestettävä muuten sillä tavoin,
että näkymät ympäröiviltä alueilta ovat siistit.
Korttelialueelle saa rakentaa enintään kolme asuinhuoneistoa

Kaava nro 576 (hyväksymispäivämäärä 14.9.1984)
. Huoltoasemarakennusten korttelialue (LH).

Kaava nro 765 (hyväksymispäivämäärä 14.2.2000)
o Liikerakennusten korttelialue (KL)
o Rautatiealue (LR)

Kaava n ro 91 4 (hyväksym ispäivämää râ 2.12.20 1 5)

Autopaikkojen korttelialue. Kortteliin saa rakentaa
pysäköintitalon (LPA (1,6,98)).
Suluissa olevat merkinnät osoittavat korttelialueet, joiden
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

a
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Korttelin 6 kohdalla merkintä koskee vain YS-
maankäyttömerki n näl lä osoitettua korttel i n osaa.
Pysäköintitalopari on suunniteltava kaupunki kuvallisesti
korkeatasoiseksi elementiksi.
(ys 1000)
Merkintä osoittaa, että autopaikkojen korttelialueelle
osoitetusta kerrosalasta enintään 1000 k-m2 saa käyttää
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien tukitoim intojen
tiloiksi.

Kaavan 914 vahvistamatta jääneessä osassa (punainen ruksi) on
seuraavia merkintöjä:

Sosiaal itointa ja terveyden h uoltoa palvelevien raken n usten
korttelialue (YS).
Ennen v. 1931 rakennettuihin rakennuksiin saa osoittaa myös
toimisto-,
liika- ja harrastustilaa, potilashotellin tai lyhytaikaiseen käyttöön
tarkoitettuja asuntoja. Maantasokerroksessa on osoitettava esteetön,
selkeä ja viihtyisä, sairaalakompleksia rakenteellisesti jäsentelevä
sisäisen asiakasliikenteen reitistö auloineen. Korttelin 2-1 ohjeellisella
rakennusalalla sallitaan sellainen uudisrakentaminen, jossa
historiallisen puiston rakentamisen ja käytön traditiot yhä säilyvät ja
kehittyvät rakennetussa viher- ja rakennuskokonaisuudessa.

a

(kr 50%)
Merkintä. osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalla sallitusta
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kerrosalasta saa käyttää sairaalatoimintoja tukeviksi toimisto- ja
liiketiloiksi tai lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetuiksi asunnoiksi, joille
riittää pysäköintipaikkojen mitoitukseksi 1 ap/160 k-m2.

Puisto (VP).
Alueelle on laadittava yleissuunnitelma, jossa ratkaistaan
puistoalueen jäsentely ja rakentamisen taso, kuten kevyen liikenteen
joenvarsireitin sijainti ja laatu, kulkuyhteydet ja tarvittavat sillat sekä
hule- ja pintavesien käsittelyyn, istutuksiin, maisemointiin ja
oleskeluun liittyvät vaatimukset.

Vesialue (W).
Vesialueen ja sen rantojen käsittely tulee ratkaista ympäröivän
puistoalueen yleissuunnitelmassa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
vesiaiheen ajoittaiseen näkymiseen maisemassa, veden äärelle ja
sen yli pääsyyn, rantapenkkojen eroosion estämiseen ja
vesivirtaamien viivyttåmiseen siten, että Saimaaseen johtava vesi on
mahdollisimman puhdasta.

Yleiskaava 1990
Mikkelin yleiskaavassa 7.8.1990 alueella on seuraavia merkintöjä

. Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK).

. Palvelun ja huollon alue (P).

. Virkistysalue (V).
o Rautatieliikenteen alue (LR).

Merkintöjä löytyy lisäksi kevyen liikenteen reitistä.
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Ote v u od e n 1 99 0 o i ke u sv ai kut u ksetto m a st a y I e i ska av a st a.
Kantakaupu ng i n osayleiska ava 2040 ehdotus ( nähtävi llä
1 5.1 1.2018 -l 5. r .201 9)
Uuden yleiskaavan tavoitevuosi on 2040, alueella on seuraavia
merkintöjä:

C-3 Monitoiminnallinen tiivistyvä keskustatoimintojen alue.
Suunnittelussa tulee ediståä viihtyisiä ja turvallisia oleskelu-, kåvely-,
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.
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Sinivihreä sydän Kaupunki- ja maisemarakenteen osa, johon sisältyy
ekologian, vesitalouden ja virkistyksen kannalta tärkeitä viher- ja
vesiympäristöjå. Alue tulee säilyttäå rakenteeltaan katkeamattomana
ja mahdollisimman leveänä luontoarvoiltaan monimuotoisena viher- ja
vesialueverkkona. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida
pohjavesien imeytyminen, pinta- ja pohjavesien hyvä laatu sekä
hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta. Alueen virkistyksellisiä,
maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja tulee vaalia sekä kehittää
korkealaatuiseksi viherympäristöksi. Alueen ulottuvuudet täsmentyvät
tarkemman suunnittelun yhteydessä.

¡ Ç

Alue, jolla hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota

Maakuntakaava

Etelä-Savon maakuntakaavassa (201 0) asemakaavamuutoksen alue
on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa (2016)
asemakaavamuutoksen alueelle ei ole aluevarauksia tai merkintöjä.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman
12.12.2017.
Su u nn ittelual ue on kaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi
(A), jota halkoo ja pohjoispäässä rajaa seudullisesti tärkeä
liikenneväylä. ldän puoleisena rajana on rautatie.

rlï.,)



0961 Sairaalan pohjoisosa/asemakaavan muutos
Osallistumis- a arviointisuunnitelma

v l.l1ï

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

¡
.

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekå luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Kaupunki on alueen suurin maanomistaja, muita ovat:
o Etelä-Savon sosiaali- jaterveyspalvelujen kuntayhtymä
. Pielisensuun Teollisuushallit Oy
r Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30

Kaavahankkeen toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia on arvioitu
eteläosan kaavoituksen (kaava 914) yhteydessä. Vaikutuksien
arviointia päivitetään tarvittaessa.

Korttelin 2-6 itäosaan (ns. Pirtin ja Pultin tontit) on suunniteltu
hotellisairaalan toista osaa (aikuispsykiatria ja ensihoitokeskus),
laajuudeltaan n. I 000 k-m2, mikä vastaa tehokkuutta e=1,6.

Länsipuolen naapurustossa on vakiintunutta kerrostaloasutusta
Kortteliin 15 on yleissuunnitelman mukaisesti rakentunut
pysäköintitalo.

Yleissuunnitelman mukaan nykyiselle puistoalueelle tulisi
sijoitettavaksi n. 3 000 k-m2:n suuruinen päivätoiminnan yksikkö.
Kaupun kisuun nittelupalvelut tutkii sai raalatoimintojen reservialueen

1.
2.
3.
4.
5.

MAANOMISTUS

ARVIOINTITIEDOT
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OSALLISET

OSALLISTUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN
JARJESTAMINEN

varaamista puistoalueelle, kuitenkin niin, että jokiranta ja
Tenholankadun välitön eteläpuoli säilytetään puistona.
Ramboll Finland Oy on laatinut rakennettavuusselvitykset osalle
suunnittelualueesta (3.6.20 1 0).
Satamalahden arkkitehtuurikilpailu on ratkaistu, ja sen myötä on saatu
käsitys kehittämisen linjauksista radan itäpuolen naapurustossa.

Osallisia ovat:
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
- kaavamuutosalueen toimijat ja kiinteistönomistajat
- lähialueen asukkaat, yritykset ja yhdistykset (mm. Saksala-seura)
- kaupungin viranomaiset (Tilapalvelut, museot,
rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, maaomaisuuspalvelut,
infra-aluepalvelut, pelastuslaitos, kaupunkiympäristölautakunta,
kaupunginhallitus)
- Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon Energia, tele-operaattorit
- Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
- Väylävirasto
- Etelä-Savon maakuntaliitto
- Museovirasto
- Mikkeli-seura ry
- kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia

Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa.

Asemakaavoituksen alkamisesta ilmoitetaan osallisille kirjeitse.
I sännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoitu ksesta yhtiönsä
asukkaille ja osakkaille.

Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua kaupungin
virastotalolla (Maaherrankatu 9-1 1 ) ja internetissä www. mikkeli.fi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa
tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

Vi ranomaisyhteistyö järjestetään työn ku I uessa erikseen sovittavi n
neuvotteluin.

Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kaupungin
virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa asuville
maanomistajille tavallisella kirjeellä.

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa
kaavoituskatsauksessa.

TASttfeIYAIKATAULU Tavoitteena on saada muutosehdotus nähtäville loppuvuodesta 201g
ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2020.

VALMISTELUSTA Kaavoittaja Heikki Manninen 044 7945235
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VASTAA

PÄIVAYS JA
ALLEKIRJOITUS

sähköposti: heikki. manninen(at)mikkeli.fi

Kirjallinen palaute Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelupalveluihin
os PL 33, 50101 MIKKELI tai sähköpostitse toimistosihteeri Kirsi
Avelin, kirsi.avelin@mikkeli.fi p 040 129 4792

Mikkeli 22.5.2019

Heikki Manninen
Kaavoittaja
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Asemakaavamerkinnät ja -määräykset: LIITE 3.2

Wil?îfi fl $s"*F,.åî::y,"Jåî%xî"#,å93'HEå',?î:35î*BïTï,1&ß31'"''"
sairaalakompleksia rakenteellisesti jäsentelevä sisåiseil asiakasliikenteen reitistö auloineen.

Autopaikkojen korttelialue.
Kortteliin saa rakentaa ovsäköintitalon.
Suluissa olevat merkinnát osoittavat korttelialueet 1 ja 6, joiden autopaikkoja alueelle saa sijoittaa.
Pysäköintitalopari on suunniteltava kaupunkikuvallisêsti liorkeatasoiéeksi eiementiksi.

E

LPA(1,6)

ys 1000

-+

Merkintä osoittaa, että autopaikkojen korttelialueelle osoitetusta kerrosalasta enintâän 1000 k-m2 saa
käyttäÊå sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien tukitoimintojen tiloiksi.

Lähivirkistysalue.
Alueelle on laadittava yleissuunnitelma, jossa ratkaistaan puistoalueen iäsentely ja rakentarnisen tiaso,
kuten kevyen liikenteeh joenvarsireitin síjainti ja, laatu, kulkuyhteydet ja tarvittaväí sillat sekä hule- ja
p¡ntavesien käsittelyyn, istutuksiin, maisemointiin ja oleskeluun liittyvät vaatimukset.

Vesialue.
Vesialueen ja sen rantojen käsittely tulee ratkaista ympäröivän puistoalueen yleissuunnitelmassa.
Erityistä huomiota tulee kiinnittáä vesiaiheen ajoitta-ise'en näkymiseen maisemassa, veden äärelle
ja sen yl¡ pääsyyn, rantapenkkojen eroosion estämiseen ja vesivirtaamien viivyttämiseen siten,
että Saimaaseen johtava vesi on mahdollisimman puhdabta.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2
MAU

(ù,
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Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun nimi.

Puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Suluissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljesså osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rãkènnuksen ylimmän kerroksen osalla
käyttää kenosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Helikopterin laskeutumispaikka.

Katu.

Ohjeel linen pu¡stov¿¡ylä.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Kadun tai liikennealueen alittava yhteys.

Kadun tai alueen yliilävä yhteys.Kulkusillan alle on jätettävä vähintään
6.5 m vapaa korkeus ajoradan pintaan nähden.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliitgmää.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.
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LilTE 3.3
YLEISMÄARAYTSCT:

AUTO. JA POLKU PYORAPRI XRI:

1 S Sosiaali- ja terveystointa palveleville tiloille on rakennettava autooaikkoia todell¡sta tarvetta vastaava måärä- Omalle tontille sijoitettuna: palveluasunnot 1 ap/300 k-m2, liikehúoneisfot 1 ap/50 k-m2 ia
toimistotilat 1 apl70 k-m2. Pysäköintilaitokseen sijoitettuna: palveluasunnot 1'ap/300 k-m2,
liikehuoneistot i apl65 k-m2¡a toimistotilat 1 ap/8'S k-m2.

2 S Rakennuksen pysäköintialueelta ja sisäänkäyntien yhteyteen on varattava ri¡ttäväst¡ polkupyöräpaikkoja ja" liikuntaesteisille-tarkoitettuja autoþaikkoja.

3 S Piha- ja pysäköintialueilla tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.

PIHAT JA OLESKELUALUEET

5 S Maanpäälliset pysäköintialueet on jäsenneltävä rakentein tai puu / pensasistutuksin enintään 80 autopaikan- ryhmiin. Puita tulee olla vähintään l kpl I 4 autopaikkaa. Puidên ja þensaiden valinnassa on kuultava'
kaupunginpuutarhuria.

6 S Tonttiliittymien näkemäalueella istutusten tulee olla matalakasvuisia.

7 S Tonttien luiskat ja pientareet e_ivåt saa ulottua yleisille alueille, ellei asiasta ole tehty rakennuslupahakemuksen" liitteeksi sopimu-sta tontin haltijan ja kaupungin välillä.

KAAVAAN MERKITYN RAKENNUSOIKEUDEN LISAKSI SAA RAKENTAA

4 S LVI-konehuoneet saa rakentaa sallitun kerrosalan l¡säksi.

HULEVESIEN KASITTELY

I S Tontilla tulee huolehtia öljyn- ja hiekanerotuksesta siten, ettá hulevesiin eijoudu merkittävåsti haitallisia
arnetta.

I S Hulevesiä voidaan johtaa katualueilla.

MELU

10s

11S

Katujen..p.uoleisten ulkoseinien, ovie. n ja ikkunoiden ääneneristävyyden tulee olla väh¡ntäån 35 dB(A).
Keskimääräinen sisämelutaso on oltava toimisto-, majoitus-, tervéydenhoito- ja sairaanhoitotiloissà álte aS Oeln¡
päivällä ja alle 30 dB(A) yöllä.

Talojen rakenteissa on huomioitava rautatie- ja ajoneuvoliikenteen aiheuttama tärinä niin,
että-se ei kohtuuüomasti håiritse sisätilojen t<åyttåj¡a eikå he¡kennä rakennuksen kestävyyttå.



LilTE 3.4
YLEISTA

12 $ Pa.loteknisten mäåräysten vaatimasta pclomuurin rakentamisvelvollisuudesta eri tonteilla sijaitsevien ja
paloteknisesti erillisten rakennusten välillä saa poiketa rakennusvalvonta- ja paloviranomaiéten
hyväksymällä tavalla.

13 $ Paloautoreittien sijainti ja kantavuus on sovittava Etelå-Savon pelastuslaitoksen kanssa.

14 $ Rakennusten.vâ.liset etäisyydet ja ryhmittely on mitoitettava siten, että hälytysajoneuvot pääsevät
tarvittessa kaikkien u loskäytävién j á varaulóskäytävien läheisyyteen.

15 $ Tälle asemakaava-alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako.

16 $ Maankaivutöissä on ennen töihin ryhtymistå selvitettävå maahan mahdollisesti jääneet ja rakentamisalueilta
poistettavaksi tulevat sodan aikaiset räiähteet. Poistaminen tulee tehdä puolustusvoimilta ia
poliis,ilta saatujen ohjeiden mukaan. Káikessa maankaivussa on noudatéttava erityistä varbvaisuutta, vaikka
etukäteistietoa räjähteistä tai niiden jäåmistä ei olisikaan saatu.

17 $ Kulkusilta on tärkeä kaupunkikuvallinen elementti joka tulee sovittaa yhteen olemassa olevan ja suunnitellun
ympäriston kanssa. Toteutussuunnittelusta tulee þyytää kaupunkisuuhnitettelun lausunto.

'18 $ Ajoramppien ja näkyvien ¡lmanvaihtolaitteiden yms. teknisten rakennelmien on sopeuduttava arkkitehtoniseen
yleisratkaisuun kaupunkikuvaa rumentamatta. 

-

RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJOIHIN LIITETTAVAT ERILLISET SUUNNITELMAT

19 $ Enn.en rakennustöiden aloittamista on esitettävä rakennuslupa-asiakirjoihin liitettävä kirjallinen selvitys
tonttlen meaperän puhtaudesta ja sade / perusvesien iohtamisesta sekå rakennusten, katosten ia
pihojen perustamistavasta. Etelá-Savon ympäristökeskuksen vaatimien maanperän pilaantuneiduus-
selvityksien mukaan.laadittujen puhdistuósúunnitelmien mukaiset toimenpiteet on tehtävä viimeistään
rakentamisen yhteydessä.

20 $ Huleve,sien hallintasuunnitelma hulevesien kokoamiseksi, käsittelemiseksi ja johtamiseksi sekä toiminnan
laajuuden ja luonteen mukaan valmiussuunnitelma hulevesiverkostoon kulkeútuvan öliv- tai kemikaalivuodon
varalta. Hulevesisuunnitelma tulee tarvittaessa pä¡vittää huomioiden tonttijako.

21 $ Yleissuunnitelma tontin tai alueen kaikista liikennejärjestelyistå ja pysäköinnistä, sekä käytöstä johtuvat
jalankulun ja pyOrailyn esteettömyys- ja turvallisuu'srátka¡sút.

22 $ Kaupungin viheralueista vastaavan yksikön hyväksymä pihasuunnitelma korttelin tai tontin pintarakenteista
ja istutuksista.

23 $ Pelastustiet, kaÏujen ja ulkotilojen sulanapitoalueet, väylien puhtaanapidon kannalta tarpeellinen lumitila ja
h ulevesien käsittelysuunnitelma on esitettävä rakennu6lupaa haettaessa

24 $ Selvitys sammutusvesihuollon järjestämisestä pelastusviranomaisen hyvÉiksymällåi tavalla


