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MliDno-2019-L788 (10 02 03)
Asemakaava ja asemakaavan muutos Valtatien 13 ja Otavantien risteysalueella

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 5: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 5:n mukaisesti
asemakaavan m u uttamisesta otsikossa mainitulla alueella.

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa voimassa olevia asemakaavoja vastaamaan Valtatien
L3 ja Otavantien tiesuunnitelmaa.

Suunnittelun tavoitteena on liikenneturvallisuuden lisääminen ja liikenteen sujuvuuden
parantaminen risteävillä teillä.

Pohjois-Savon ELY -keskus laatii tiesuunnitelman Valtatien 1-3 ja Otavantien liittymän
parantamiseksi.

Kaavaehdotus on tarkoitus saada lautakunnan käsiteltäväksi syksyllä 2O!9 ja
hyvä ksyttävä ksi alkuvuodesta 2020.

Liitteeksi on oheistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava kaavaluonnos

Pyydämme mahdollisia mielipiteitä kaavoituksesta 21.10.2019 klo 15 mennessä

Tietod a se md kaøv oitu kse sto :

Kaavoituspäällikkö llkko Tarkkonen: p. 050 3LL7L30
Koøvoíttojo Päivi Rohikoinen: p.040 7295039
Suunnitteluovustaja Leo Torn: p. 044 7942514 kartta-aineisto, kaavoselostukset
Suunnitteluovustoja Juha Kokkonen: p. 040 7294249 kartta-oineisto, kaovaselostukset
Toimistosihteeri KirsiAvelin: p.040 1.294792 hollinnollinen valmistelu, käsittelyvoiheet, niitä
koskeva aineisto
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OSALLISTUM IS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.9.20T9

Asemøkoovo ja asemdkadvon muutos koskee Valtatien 73 ja Otavantien risteysaluetta
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Asemakaavan laatiminen ja m u uttaminen risteysal ueella

Suunnittelukohde sijaitsee n. 2 kilometrin päässä kaupungin keskustasta

lounaaseen, 6. ja 14. kaupunginosassa (Kirjala ja Lehmuskylä), Jyväskyläntien
ja Otavankadun risteysalueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9,0

hehtaaria. Valtatie L3 kulkee alueen poikki luoteis - koillissuuntaisesti.

Kansilehdellä esitettyyn rajaukseen saattaa tulla muutoksia kaavoitusprosessin
aika na.

Suunnittelu koskee seuraavia kiinteistöjä: 491-895-1-5105 (Otava), 491-895-0-
13 (Kokkola-Nuijamaa valtatie), 491-473-1-72 (Lahjoitusmaal, 497-477-22-0
( Ka ri I a ), 497-14-34-3 ja 49I- 4O2-3- 1 ( Ki rja I a ).

Asemakaavan muutos on tullut vireille Mikkelín kaupungin aloitteesta.

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa voimassa olevia asemakaavoja
vastaamaan Valtatien 13 ja Otavantien tiesuunnitelmaa.

Suunnittelun tavoitteena on liikenneturvallisuuden lisääminen ja liikenteen
sujuvuuden parantaminen risteävillä teillä.

Pohjois-Savon ELY -keskus laatií tiesuunnitelman Valtatien L3 ja Otavantien
liittymän parantamiseksi.

Valtaku nnall iset alueidenkäyttötavoitteet

Voimassa olevista alueidenkäyttötavoitteista saa lisätietoa kaavan laatijalta ja

osoitteesta : http://www.vm pa risto.fi

Maakuntakaavat

Etelä-Savon maakuntakaavassa (vahvistettu 4.1-0.201-0) alue on osoitettu

taajamatoimintojen alueena. Alueella on merkintä uudesta eritasoliittymästä.

Maakuntakaavassa oleva uusi eritasoliittymä voidaan liikennemäärien tai

maankäytön niin salliessa ensi vaiheessa toteuttaa myös tasoliittymänä.

Erityisesti maankäytön tarpeita palvelevan eritasoliittymän toteuttamisen

ajoítus ja toteuttamismahdollisuudet tulee varmistaa ennen kuin niiden

toteuttamiseen perustuvaa maankäyttöä asemakaavoitetaan pääteiden varsille

ja taakse. Merkintään liittyy MRL 33 5:n mukainen rakentamisrajoitus.

Valtatietä 13 sivuaa LLO kV voimalinja (Visulahti - Otava - Mäntyharju - Koria)

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa (tuulivoiman aluevaraukset,

vahvistettu 3.2.201,61 asemakaavoitettavalle alueelle ei ole aluevarauksia tai

merkintöjä.

Etelä-Savon 2, vaihemaakuntakaavassa (hyväksytty L2.I2.2076l,

asemakaavoitettavalle a lueelle ei ole aluevara uksia tai merkintöjä.

Alueella voimassa olevista maakuntakaavoista ja vaihemaakuntakaavoista saat
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Mikkelin kaupunki

1_8.9.2019

tietoa kaavan laatijalta sekä osoitteesta: http://www.esavo.filetela-
savon maa

Ote m a o ku n ta ko avoj e n y h d iste I m ö stä.

Yleiskaavat

Alueella on voimassa kantakaupungin osayleiskaava (strateginen), joka on
hyväksytty 17.6.2Ot9 (kaupunginvaltuusto). Lisätietoja kaavasta löytyy
kaupungin verkkosivuilla.

Yleiskaavassa on osoitettu alueelle seuraavat merkinnät:

7.Y h dys ku nt ø ra ke nte e n
ohjaus

2, Liîkenne jø verkostot 3. Víherrakenne

.-,8t .-
Melualue

€F
Voimassa oleva tai suunniteltu
400 kV tai 100 kV voimalinja

-
Pyöräilyn pääre¡tti.

I
Valtat¡e / Kantat¡e.
ttttt¡t
Ohjeellinen kehitettävä
pyöräilyn aluereitti

(Li¡to-oravan elinalue kohde 21)

Seudullisesti merkittävã kaupan
palvelualue

'nb'-
Varalaskupaikan suojavyöhyke

"ts'-
Lentol¡ikenneWöhyke

Luonnon monimuoto¡suuden
kannalta tärkeä alue

-V¡heryhteys

a. -ttàf 
r.l r" ¡r
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I

4.Vesitølous 5.Kulttuuriympäristö

Ei merkintöjä.

6,Maisema

Ei merkintöjä.

Alue, jolla hulevesien käsittelyyn
tulee kiinnittää erityistä
huomiota.

Hulevesien valumasuunta.

Kantakaupungin osayleiskaavassa (strateginen) alue sijaitsee seudullisesti
merkittävän kaupan palvelualueella, jolle saa asemakaavoittaa vähittäiskaupan
suuryksikköjä kohdekohtaiset kaupan laatu -rajaukset huomioon ottaen sekä
ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikkatoimintaa.

Alueelle voidaan osoittaa seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan ja tilaa
vaativan erikoiskaupan suuryksiköitä. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee
huolehtia oleellisten liikennejärjestelyjen toteutumisesta yhtä aikaa

korttelialueiden rakentamisen kanssa. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota joukkoliikenteen järjestämisen edellytyksiin ja polkupyöräilyn
olosuhteisiin.

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee lisäksi huomioida muodostuvien
hulevesien käsittely ja alueelta pois johtaminen. Vähittäiskaupan
suuryksiköiden sekä paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan yhteenlaskettu
koko voiolla enintään 1.00 000 m2.

Alueen suunnittelussa tulee huomioida lentoliikenteen varalaskupaikasta
johtuvat maankäytön rajoitukset. Alueelle sijoittuvista rakennushankkeista on
ennen rakennusluvan myöntämistä pyydettävä puolustusvoimien ja Trafin
lausunnot, kun rakennuksen tai rakenteen korkeus on yli 30 m. Merkinnällä on
osoitettu H iirola n va ra lasku pa i ka n suojavyö hyke.

Alueella tulee huomioida lentoliikenteestä johtuvat rajoitukset
ra ke nta m iskorke utee n.

Melualue, jolla tulee huomioida auto-, rata- ja/tai lentokoneliikenteestä sekä

ampumaratatoiminnasta aiheutuvat meluhaitat. Mikäli alueelle suunnitellaan
sijoitettavaksi uusia melulle herkkiä toimintoja, on asemakaavoituksessa ja

rakennussuunnittelussa otettava huomioon melun torjunta siten, että
valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot eivät ylity sisätiloissa
eikö oleskeluun ta rkoitetuilla ulkoa lueilla.

Alueella sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue (kohde 21-

liito-oravan elinalue). Tarkemman suunnittelun yhteydessä alueen arvot tulee
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selvittää ja huomioida. Alueen rakentaminen ja muokkaaminen tulee tapahtua
luonnonarvoja heikentämättä. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee tarkastella
hulevesien hallinnan tarve.

Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti
kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti
ra ken n ussuojelu kohteita.

arvokasta kulttuuriympäristöä
arvokasta aluetta. Alueella ei

tai
ole

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat, jotka on vahvistettu 8.8.1974, 30.9.I974
29.7.t975, 17.8.1979 ja 30.10.1985. Asemakaavoissa suunnittelualueelle on

osoitettu LT (Yleìsen tìen aluetto/ ja katualuetta.

Lisätietoa voimassa olevien kaavojen sisällöstä saat kaavan laatijalta.

ú
tr

\r.{9

55

TTV.9

t-2

¡>l

t
Ote ajøntasa-asemakøavokartastø. Suunn¡ttelualue on rajottu punaisella pistekøtkoviivollo

Suunnittelualueen kautta kuljetaan Rantakylästä Mikkelin keskustaan ja

Valtatielle 5.

Valtatie 13 on päätieyhteys Kokkola - Jyväskylä - Mikkeli - Lappeenranta välillä.

Risteysalue on valo-ohjattu ajoneuvoille ja kevyelle liikenteelle. Väylä viraston
liikennemääräkarttojen mukaan valtatiellä L3 on keskimäärin 6600 - 9000
ajoneuvoa / vrk. Vanhalla Otavantiellä n. 9700 ajoneuvoa / vrk.

Kevyenliikenteen osalta liikennemäärä on reilut 220 käyttäjää /vrk.
Suunnittelualueella on tapahtunut vuosien 2O!3 - 2017 aikana 16 poliisin

tietoon tullutta onnettomuutta. Suurimmassa osassa loukkaantumiseen

d

i
!
!

r-2
I

lll
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SELVITYKSET

MAANOMISTUS

ARVIOINTITIEDOT

OSALTISET
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johtaneista onnettomuuksista osallisena on ollut jalankulkija tai pyöräilijä.

Suurin osa risteysalueella sattuneista onnettomuuksista on liittynyt
kääntymisiin, risteämisiin tai peräãnajoihin.

Aluetta sivuaa 110 kV voimalinja (Visulahti - Otava - Mäntyharju - Koria).
Linjalla on voimassa MRL 33 $:n mukainen rakentamisrajoitus.

Muut aluetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat:

r Alueelle on laadittu tiesuunnitelma, ioka käsittäã Valtatie 13 ja
Otavantien liittymän risteysjärjestelyitä.

o Länsisillan asemakaava-alueen luontoselvitys, 2006

o Liito-oravien esiintymisen ja elinympäristöjen kokonaistarkastelu, 2OL6

Asemakaavatyötä varten laaditut selvitykset liitetään osaksi nähtäville
asetettavaa kaavamateriaalia.

Kaavan laadinnassa käytetään soveltuvin osin hyväksi alueelle aiemmin
laadittuja selvityksiä mm. Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan selvityksiä
ja tiesuunnitelman yhteydessä laadittuja selvityksiä.

Kaavatyön aikana voidaan tarvittaessa laatia lisäselvityksiä.

Suunnittelualue on pääosin Mikkelin kaupungin omistuksessa ja osittain
Suomen valtion.

Koavon voikutuksia orvioidaon qinokin seuroqvien ominoisuuksien osolta:

- Suhde ylemmän osteisiin suunnitelmiin, kuten yleiskoavaon,

m a a ku nto ko av oo n ja v a ltaku n n a I I i si i n o I ue i de n köyttötov oitte i si i n

- Vaikutuksetrqkennettuunympäristöön

- Vøikutuksetkaupunkikuvoanjo kulttuuriperintöön

- Vqikutuksetluonnonympciristöönja maisemaan

- Yhdyskuntotaloudell¡setvaikutukset

- Vaikutukset ihmisten elinoloihin jo ympöristöön

- Sosiaalisetvaikutukset

- Oikeusvaikutukset

Arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin yhteydessä asiantuntijoiden ja osallisten
kanssa Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.
E ri ll istä va ikutuste n a rvioi ntisu u n nitel maa ei ta rvita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 5: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
sekä alueella toimivat muut yhdistykset ja järjestöt sekä ne kunnan jäsenet
jotka katsovat olevansa osallisia.

Sivu6/8



0987 Vt 13 Otavantie

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OSALLISTUMISEN JA
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Lisäksi osallis¡a ovat eri viranomaistahot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä ristökeskus

Etelä-Savon maakuntaliitto

Liikennevirasto

Etelä-Savon Energia Oy ESE

Fingrid Oyj

Suur-Savon Sähkö Oy

Kaupungin viranomaiset (rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut,
maaomaisuuspalvelut, infra-aluepalvelut ja ympäristö,
ka upunkiympä ristöla utakunta, ka upunginhallitus)

Mikkelin Vesilaitos

Teleoperaattorit

Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa.

Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä olevan
osa llisuudenmääritelmä n.

Asemakaavatyön alkamisesta tiedotetaan kaupungin kotisivulla
(www.mikkeli.fi) ja lä hettämä llä osallisille kirje.

Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- ja

arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös kaupungin virastotalolla
(Maaherrankatu 9-11) kaupunkisuunnittelupalveluissa 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 osallistumis- ja arviointisuunnitelman
lopussa.

Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin
neuvotteluin.

Osalliset pääsevät vaikuttamaan kaavan laadintaan, asukastilaisuuksien sekä

virallisten nähtävillä olojen kautta. Yleisötilaisuuksia järjestetään kaavan

luonnos- ja ehdotusvaiheessa, ja niistä tiedotetaan kaupungin internetsivuilla
sekä paikallislehdessä.

Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kaupungin
virallisessa ilmoituslehdessä ja nettisivuilla www.mikkeli.fi

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe / vireilletulo: syksy / 2Ot9

Ehdotusvaihe: syksy/ 201-9

Hyväksymisvaihe: kevät / 2O2O
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VATMISTETUSTA
VASTAA
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Lisätietoa antaa ja palautetta vastaanottaa osallistumis- ja

a rviointisuun n ite I masta sekä kaava I uo n no ksesta ja -ehdotuksesta :

Mikkelissä 18.9.2019

PäiviRohikainen

Kaavoittaja

p.040 129 5039

paivi. ra hi koi ne n (at ) m i kke I i.fi
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