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Mikkelin kaupunki
4.6.20L9

Asemakaavan muuttaminen.

Suunnittelualue muodostuu Saksalan aukion tienoon Y ja AL
korttelialueista. Pinta-ala on yhteensä n. 6 000 m2.

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan,
Lähemäen kortteleita 97 ja 103 sekä katu- ja pysäköintialueita.

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta

Asemakaavan muutoshankeen tavoitteena on muuttaa alueen kaava
kaupunkiympäristölautakunnan määrittelemällä tavalla osana taajama-
alueen kaavoitusta.

Otsikossa mainittu alue sijaitsee Saksalassa Lähemäen
kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu nk. Saksalan aukion
tienoolle ja sen lähiympäristöön noin 6 000 m' kokoiselle kaupungin
omistamalle maa-alueelle. Hallitustorille matkaa on noin kilometri.

Suunn ittelualueeseen kuulu u toteutumattoman koulun korttel i n lisäksi
viereiset katu- ja pysäköintialueet sekä tyhjä liiketilojen korttelialue.
Voimassa oleva kaava pohjautuu vuonna 1973-74 pidettyyn yleiseen
asemakaavakilpailuun, jonka tavoitteena oli aikaansaada
keskikaupungin tuntumaan ranta-alueelle viihtyisä ja omaleimainen
asuntoalue.

Kaavamuutoksen kohteena oleva kiinteistö (491-9-97-1) on ollut
varattuna Mediset Hoivarakentajat Oy: I le. Tontin varaajan tavoitteena
on ollut rakentaa alueelle yhteen kerrokseen I 000 k-m2 suuruinen
nuorten mielenterveyskuntoutujien palvelukoti. Nykyinen
kaavamerkintä (YO) ei mahdollista palvelutalon tai vastaavan
toiminnan sijoittamista alueelle.

Ennen kaavahankeen vireil le laittam ista on järjestetty yleisötilaisuus
14.3.2019, jossa palvelutalohanketta on alustavasti esitelty.

Kaavamuutoshankkeen aloittamisesta on tehty periaatepäätös
(kaupunginhallitus 15.4.2019 $ 1 79): Kaupunginhallitus päätti
käynnistää Saksalan aukion alueen asemakaavoituksen. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti antaa kaupunkiympäristölautakunnalle
tehtäväksi määritellä Saksalan alueen maankäytön tavoitteet osana
taajama-alueen kaavoitusta.
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Valtaku n nalliset al ueiden käyttötavoitteet
Voimassa olevista alueiden käyttötavoitteista saa lisätietoa kaavan

laatij a lta ja osoitteesta : http: //www. vm pa risto.f i

Maakuntakaavat

Alueella voimassa olevista maakuntakaavoista ja
vaihemaakuntakaavoista saat tietoa kaavan laatijalta sekä osoitteesta:

Yleiskaavat

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton yleiskaava 1990, joka on
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2.7 1990 suunnittelualue on
osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK). Uusi
kantakaupungin osayleiskaava 2040 on tekeillä ja
kaavaehdotuksessa osoitetut määräykset on luettavissa kaupungin
internetsivuilla. Lisätietoja;
www. mikke I i.fr /kant akaupun gino s ayl e i s kaav a 2 0 4 0

Oikeusvaikutuksettomassa Mikkeli n yleiskaavassa
(kaupunginvaltuusto 2.7 .1 990)
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Kuv a 3 : Ote aj antas a- ase m aka av a sta

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 17.10.1977 (S

494) hyväksymä Saksalan asemakaava, jossa alueelle on osoitettu
seuraavat määräykset:

(YO) Opetustoi m i ntaa palve levien rakenn usten korttel ial ue
Rakennusoikeutta alueella on yhteensä 1 000 k-m'z.

Kerrosluku on yksi (l)
(AL) Liiketilojen korttelialue, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 500 k-
m2 ja kerrosluku (ll)
(p) pysäköimispaikka

LP Pysäköimisalue

97 ja 103 Korttelinumerot

MAANOMISTUS Alueet ovat Mikkelin kaupungin omistuksessa.

4 (7)



0985 Saksalanaukio
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ARVIOINTITIEDOT

OSALLISET

OSALLISTUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN
JARJESTAMINEN

Mikkelin kaupunki
4.6.2019

Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja

kaavamuutoksen mahdollistama tilanne. Valmistelun yhteydessä

arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia mm. asumiseen,
kaupunkikuvaan, luonnonarvoihin, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin
arvoih i n sekä pysäköinti- ja liikennejärjestelyih i n. Vaikutukset
raportoidaan kaavaselostuksessa ja tarvittaessa erillisliitteinä olevissa
muissa selvityksissä. Hankkeen arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin
yhteydessä asiantuntijoiden ja osallisten kanssa.

Mikäli työn aikana tulee esille selvitystarpeita, laaditaan tarvittavat
selvitykset.

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.

Osallisia ovat:
- alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat,

vuokralaiset ja asukkaat (naapurit)
- kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät,

asukas- ym. yhdistykset (Mikkeli-seura ry, Saksala-seura)
- kaupunginviranomaiset
- Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY,
- Museovirasto,Savonlinnanmaakuntamuseo
- Mikkelin kaupungin museot
- Mikkelin Vesilaitos,
- Etelä-Savon Energia Oy
- Suur-Savon Sähkö Oyj
- Teleoperaattorit
- kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia.

Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä
olevan osallisuudenmääritelmän. Listaa osallisista täydennetään
tarvittaessa.

Asemakaavoituksen alkaminen ilmoitetaan osallisille kirjeellä.
lsännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä

asukkaille ja osakkaille.
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VALMISTELUSTA
VASTAA

PAIVAYS JA
ALLEKIRJOITUS

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa
kaavoituskatsauksessa.

KASITTELYAIKATAULU Tavoiteaikataulu: ehdotus kaupunkiympäristölautakunnassa,
kaupunginhallituksessa ja nähtävillä loppusyksyllä 201 9,

hyväksyttävänä loppuvuodesta 201 9

Mikkelin kaupunki
4.6.2019

Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässå
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös
kaupunkisuunnittelu osastolla (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 sovittavin
neuvotteluin.

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

Kaavoitusinsinööri Kalle Räinä
puh. 044 7942525
sähköposti etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Kirjallinen palaute Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnitteluun.
os PL 33, 50101 MIKKELI tai sähköpostitse toimistosihteeri Kirsi

Avelin, kirsi.avelin@mikkeli.fi puh. 040 129 4792

Mikkeli 29.7.2019
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- Vasti neet ehdotusva iheen palautteeseen

- Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

Hyväksymisva¡he

- Kaavaehdotuksen laadinta

- Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen

- (Yleisötil a isu u s) (IARVIÍIAESSA)

- Kaavaehdotuksen nähtävi lläolo

Ehdotusvaihe

luonnosvaihe (IARVIIAESSA)

- Kaavaluonnoksen laatiminen

- y te isöti ta i su us (ÍARVIITAESSA)

- Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

- Kaavan vireilletulosta tiedottaminen

- Osallistumis- ja arvioi ntisuun nitelman laatimi nen

- Perusselvitykset

Aloitusvaihe

Valitusmahdollisuus

kaavan

hyväksym ispäãtöksestä

hallinto-oikeuteen

Muistutuksen jättäminen

kaavaehdotuksesta

nähtävilläolon aikana

Miel ipiteen esittäminen

kaavaluonnoksesta

nähtävillãolon aikana

Palautteen antaminen

osallistumis- ja

arviointisuu n n itelmasta
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