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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 7 sekä Maaherrankadun
katualuetta.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin keskustassa Hallitustoriin rajoittuvana. Kyseessä on Valtion
virastotalon, ns. Lääninhallituksen kortteli 7, korttelialueen pinta-ala on n. 14700 m2

.  Rajaavina
katuina ovat Maaherrankatu, Raatihuoneenkatu, Mikonkatu ja Hallituskatu. Alueella sijaitsevien
valtion toimipisteiden osoitteet ovat Maaherrankatu 16, Raatihuoneenkatu 5, Mikonkatu 7 ja
Hallituskatu 4.
Suunnittelualue on näytetty kansilehdellä ja alla olevassa kuvassa punaisella rajauksella.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan työnimenä on ”Valtion virastotalo / Raatihuoneenkatu 5”.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä Valtion virastotalokorttelissa,
selvittämällä lisärakentamista koskevat perustiedot ja tilatarpeet toimintojen sijoittamisesta,
vaikutukset ympäristöön ja kaupunkikuvaan, naapurikortteleihin sekä liikenteeseen että
pysäköintiin.

Samalla selvitetään kulttuuriympäristön suojelumerkinnät ja uuden rakentamisen soveltuvuus
ympäristöön.
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Tavoitteen toteuttamiseksi osalliset solmivat tarvittavat maankäyttösopimukset. Tonttijakoa voidaan
tarvittaessa muuttaa käyttövastuiden mukaiseksi.

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2 Ote ajantasa-asemakaavasta
3 Asemakaavan muutosehdotuskartta ja määräykset
4 Asemakaavan seurantalomake
5 Rakennushistoria selvitys
6 Ote johtokartasta
7 Maanomistus
8 Havainne kuvia paikoituksesta
9 Valokuvia nykytilanteesta
10 OAS palaute sekä vastineet

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista

Kantakaupungin osayleiskaava 2040 ja siihen liittyvät selvitykset (ehdotusvaiheessa ollut nähtävillä
2018)
Virastotalokorttelin rakennushistoriallinen selvitys on valmistunut vuonna 2011 ja sen pääasiallinen
tarkoitus on toimia korttelin kehittämisen ja vireillä olevan kaavamuutoksen sekä rakennusten
korjausten perusaineistona. (27.1.2011, Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy, tilaajana Senaatti-
kiinteistöt)
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TIIVISTELMÄ

2.1 Asemakaavan muutoksen sisältö
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan mm. Valtion virastotalon katolle rakennettavan uuden
tehokkaamman ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen. Neuvotteluissa on päädytty muuttamaan
alueen asemakaavaa, jolla mahdollistetaan toimintojen rakentaminen ja sijoittaminen.

Asemakaavan muutoksella nykyisin Hallinto- ja virastorakennusten korttelialueena (YH) toimiva
tontti 37 muutetaan Keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Käyttötarkoitusta muuttamalla
mahdollistetaan tulevaisuudessa se, että hallintorakennukset tulevat sisältämään myös muita
keskustan kaupallisia palveluja ja linkittymään näin ydinkeskustaan joustavasti hallintopalvelujen
lisäksi.

Korttelialueelle tehdään ohjeellinen tonttijako, jolla Lääninhallituksen rakennukset on mahdollista
eriyttää omaksi tontikseen. Korttelialue on kaupunkikuvallisesti tärkeä alue, joka kuvastaa valtion
aluehallinnon kehitystä ja virastorakentamisen arkkitehtuurihistoriaa.

Alueella sijaitsee suojeltavia rakennuskokonaisuuksia (sr) ja Valtion asetuksella suojeltuja
rakennuksia (srs), joista on valtioneuvoston päätös 17.6.1993. Vaikka valtion rakennusten suojelua
koskevasta asetuksesta luovuttiin, asetuksiin perustuvat päätökset rakennusten suojelusta pysyvät
voimassa, kunnes rakennusten suojelusta on päätetty uuden lain mukaisesti (LaRS, 24§).

2.2 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavoitustyö on käynnistetty Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta. Osallistumis- ja
vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavoituksen aloittamisesta on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma annettiin tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja
kaupunginhallitukselle 27.2.2019 sekä lähetettiin kirjeillä osallisille ja asetettiin nähtäville kaupungin
kotisivuille 27.2. – 28.3.2019 väliseksi ajaksi.

Nähtävillä oloaikana OAS:sta saatiin viisi lausuntoa. Palautteesta laadittu kooste ja kuvaus niiden
huomioon ottamisesta sekä palautteet vastineista on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa
vastineraportissa (liite 10).

Rakennusvalvonta ja museovirasto ovat käyneet neuvotteluja erilaisista vaihtoehdoista
ilmanvaihtojärjestelmien toteuttamiseksi. Neuvotteluissa on päädytty muuttamaan alueen
asemakaavaa, jolla mahdollistetaan toimintojen rakentaminen ja sijoittaminen.

Alustavasti on pidetty skype-neuvotteluja eri viranomaisten kanssa 11.3.2019 ja 25.4.2019, joissa
käytiin läpi Valtion virastotalon tilantarpeita ilmanvaihtokoneiden sijoittamisesta rakennuksen
nykyiselle katolle.

Viranomaisneuvottelu ja työkokous pidettiin 26.3.2019 klo 12.00 Kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa kokoonpanolla Senaatti, kaupunki, ELY-keskus, Museovirasto ja
Arkkitehtitoimisto Havas-Rosberg Oy.

Asemakaavan muutosehdotusta ja Arkkitehtitoimisto Havas-Rosberg Oy:n tekemiä suunnitelmia
käytiin läpi skype-palaverissa 22.5.2019, kokoonpanolla Museovirasto, Senaatti ja Mikkelin
kaupunki. Ely- keskuksen kanssa kaavaehdotusta käytiin läpi 14.5.2019 pidetyssä palaverissa.

ESE-verkko Oy:n kanssa on keskusteltu puistomuuntamon sijoittamisesta korttelialueelle
sähkönjakelun turvaamiseksi. Alueelta on vaikea löytää paikkaa ko. muuntamolle, koska ympäristö
ja rakennusten julkisivut on suojeltu. Alueelle saa rakentaa puistomuuntamon kulttuurihistorialliset
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arvot huomioon ottaen. Puistomuuntamon tarkka sijaintipaikka, mitoitus ja ulkonäkö tulee
hyväksyttää Museovirastossa ja kaupunkisuunnittelussa ennen rakennusluvan hakemista.

Valtion virastotalon katolla sijaitsee Telian teleliikennemasto. Sitowise etsii mastolle uutta paikkaa.
Masto tulee siirtää pois katolta turvallisuussyistä ennen rakentamisen aloittamista.

Aikataulullisesti rakennushanke ilmanvaihtokoneiden uusimisesta on tarkoitus aloittaa tämän
vuoden loppupuolella ja työ valmistuisi vuonna 2020.

Asemakaavan muutosehdotus on esitelty kaupunkiympäristölautakunnassa 17.9.2019.

Asemakaavan muutosehdotus on esitelty kaupunginhallituksessa xx.x.2019 ja pidetty sen jälkeen
julkisesti nähtävillä ….-…..2019.

Asemakaavan muutosehdotus saatuine palautteineen ja niistä aiheutuvine tarkistuksineen on
hyväksytty kaupunginhallituksessa .2019 ja kaupunginvaltuustossa .2019.

Arvio hyväksymiskäsittelyn aikataulusta: asemakaavaa käsitellään kaupunginhallituksessa
30.9.2019 ja kaupunginvaltuusto päättää hyväksymistä 11.11.2019.

Kaavasta on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivää valtuuston
päätöksen kuulutuksesta ja jos valituksia ei tule kaupunki kuuluttaa kaavan lainvoimaiseksi
Kaupunkilehdessä valitusajan umpeuduttua.

2.3 Asemakaavan muutos
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä Valtion virastotalokorttelissa
selvittämällä lisärakentamista koskevat perustiedot ja tilatarpeet toimintojen sijoittamisesta,
vaikutukset ympäristöön ja kaupunkikuvaan, naapurikortteleihin sekä liikenteeseen että
pysäköintiin.

Samalla selvitetään kulttuuriympäristön suojelumerkinnät ja uuden rakentamisen soveltuvuus
ympäristöön.

Mikäli pääkäyttötarkoituksen mukainen lisärakennusoikeus ylittää 500 k-m2, kaupungin ja valtion
välillä tulee tehtäväksi maankäyttösopimus.

Asemakaavan muutosta on edeltänyt Senaatti-kiinteistöjen jättämä poikkeaminen sijoittaa
ilmanvaihtokoneen tarvitsemat tilat Valtion virastotalon keskimmäisen osan katolle.
Rakennusvalvonta ja Museovirasto ovat käyneet ennakkoneuvotteluja konehuoneen
suunnitelmista.

2.4 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista kaavamuutoksen saatua lainvoiman.  Toteuttamisesta
vastaavat alueen maanomistaja ja rakennuttaja. Mikkelin kaupungin viranomaiset valvovat
toteutusta rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Tavoitteena on tilojen käyttöönotto vuoden 2020
aikana.

Kaupunki ja osalliset solmivat tarvittavat maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä.

mlitornle
Kirjoituskone
Asemakaavan muutosehdotus on esitelty kaupunginhallituksessa 30.9.2019 ja pidetty sen jälkeenjulkisesti nähtävillä ..... - .....2019.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelun oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Valtion virastotalokortteli eli entisen Lääninhallituksen kortteli sijaitsee 1. kaupunginosan (Savilahti)
korttelissa 7, rajaavina katuina Maaherrankatu / Hallitustori, Raatihuoneenkatu, Mikonkatu ja
Hallituskatu (kävelykatu).

Voimassa olevassa kaavassa korttelialue on kaupunkikuvallisesti tärkeä kokonaisuus (sk), joka
kuvastaa valtion aluehallinnon kehitystä ja virastorakentamisen arkkitehtuurihistoriaa.

Valtion virastotalo ja poliisitalo sekä lääninhallituksen lasikot ovat julkisivuiltaan suojeltavia
rakennuksia (sr), jotka ovat rakennushistorian, kulttuurihistorian tai kaupunkikuvan kannalta
arvokkaita rakennuksia, joiden suojeluarvoja ei saa heikentää korjaus- ja muutostöissä.
Olennaisista muutoksista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.

Korttelissa sijaitsee vuonna 1843 rakennettu lääninhallituksen rakennus, jossa toimii nykyisin Itä-
Suomen aluehallintovirasto (AVI). Lääninhallituksen talo siipirakennuksineen on suojeltu valtion
omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla; valtioneuvoston päätös 17.6.1993
suojeltu rakennus (480/1985). Muutoksista on kuultava Museovirastoa.

Alueen poikki Raatihuoneenkadulta Hallituskadulle kulkee korttelin sisäinen kevyenliikenteen
väylä.

Mikonkadun puolella on säilynyt kuusi suurta lehtikuusta muistuttamassa puoli korttelia
käsittäneestä, aidatusta Maaherranpuistosta. Korttelin keskivaiheilla on suojaisa viherpiha
lääninhallituksen rakennusten ympäröimänä.

Korttelin piha-alueilla pysäköidään tällä hetkellä jokseenkin epämääräisesti ja sellaisille alueille,
jotka eivät voimassa olevassa asemakaavassa ole tarkoitettu pysäköintialueiksi.
Piha-alueelle sijoittuu tällä hetkellä 101 autopaikka ja autohalliin 73 paikkaa. Yhteensä 174
paikkaa. Nykyisen asemakaavan velvoitepaikkojen määrä on enintään 200 autopaikkaa.

Korttelialueella työskentelee n. 500 työntekijää. Nykytilan valokuvia on esitetty liitteessä 9.

3.1.2 Ympäristön tila, luonnonympäristö

Maisemarakenne, maisemakuva
Suunnittelualue kuuluu kaupunkikeskustaan eikä sillä ole tavanomaisesta kaupunkiympäristöstä
poikkeavaa kasvillisuutta tai eläimistöä. Mikonkadun puolella on säilynyt kuusi suurta lehtikuusta
muistuttamassa aikanaan puoli korttelia käsittäneestä, aidatusta Maaherranpuistosta. Korttelin
keskellä on suojaisa viherpiha puuryhmineen lääninhallituksen rakennusten ympäröimänä.

Suunnittelualue kuuluu osin valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun rakennettuun
kulttuuriympäristöön ”Mikkelin hallitustori ympäristöineen”.

Luonnonolot
Suunnittelualue on tasamaata. Maaperä on Mikkelin keskusta-alueella tyypillistä hiekkaa.
Maanpinnan korkeusasema on noin +92 mmpy (N2000).
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Pieniä viheralueita lukuun ottamatta korttelialue on suurimmaksi osaksi vettä läpäisemätöntä
pintaa. Pysäköintikannen alla on hulevesien viivytysallas, jonka kautta n. 90 % hulevesistä
kulkeutuu vesihuoltoverkostoon.

Luonnon monimuotoisuus
Ei vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.

Pienilmasto
Ei vaikutusta pienilmastoon.

Vesistöt ja vesitalous
Alueella ei ole vesistöjä. Alue on kokonaisuudessaan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi
luokitellulla pohjavesialueella.

Maa- ja metsätalous
Ei maa- ja metsätaloutta.

Luonnonsuojelu
Alueella ei ole luonnonsuojelukohteita.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Kortteliin sijoittuu kolme rakennuskokonaisuutta. Maaherrankadun puoleisella sivulla on vuonna
1843 valmistunut Lääninhallituksen päärakennus, jonka sivustoilla molemmin puolin
yksikerroksiset siipirakennukset. Hallituskadun puoleisella sivulla sijaitsee poliisitalo ja
Raatihuoneenkadun sekä Mikonkadun kulmassa Valtion virastotalo, joka on valmistunut vuonna
1965.

Alue sijoittuu kaupungin ydinkeskustaan, ruutukaava-alueeseen.

Aluetta ympäröi kaupallinen keskustarakenne. Vallitseva rakennuskorkeus on 3 - 4 kerrosta.
Liiketiloja on katutasossa ja ylemmissä kerroksissa asuin- ja toimistohuoneistoja.

Lääninhallituksen historialliset rakennukset rajaavat korttelin itälaidan. 1960-luvun virastotalo
nousee muurimaisena korttelialueen keskivaiheilla rajoittuen Mikonkatuun. Virastotalo on
lähiympäristön korkeimpia rakennuksia. Yhdessä tuomiokirkon ja torin pohjoislaidalla olevien 1900-
luvun alkupuolen rakennusten kanssa lääninhallituksen rakennukset muodostavat historiallisesti ja
arkkitehtonisesti rikkaan kaupunkikuvan.

Autoliikenteen pääyhteyksinä ovat Maaherrankatu, Raatihuoneenkatu ja Mikonkatu. Hallituskatu
toimii kävelykatuna, Maaherrakatua kehitetään kävelypainotteisena. Ajo tontille tapahtuu
Raatihuoneenkadun ja Mikonkadun kautta.

Suunnittelualueen läpi Raatihuoneenkadulta Hallituskadulle kulkee korttelin sisäinen kevyen
liikenteen reitti.

Raatihuoneenkadun Valtion virastotalon puoleiselle katuosalle suunnitellaan uutta leveämpää
kevyenliikenteen väylää. Torin alla on kaksikerroksinen pysäköintilaitos, jossa on 620
pysäköintipaikkaa (valmistui kesällä 2011).

Korttelissa olevien rakennusten toteutunut kerrosala on yhteensä (rakennusvalvonta) 20 416 k-m2

(Valtion virastotalo 14 081 k-m2, poliisitalo 2 704 k-m2 sekä lääninhallituksen rakennukset 3 631 k-
m2). Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus 20 000 k-m2 on kokonaan käytetty
ja osin ylitetty (416 k-m2).
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Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 liikenneselvityksessä on analysoitu Mikkelin
liikenteen nykytilanne kaikkien liikennemuotojen osalta. Tavoitteena keskusta-alueella on ollut
tukea jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia lisäämällä ja
kehittämällä kävelyalueita, pyöräilyverkkoa ja pysäköinnin ohjausta sekä keskitettyä paikoitusta.

Liikenneselvityksessä esitetään keskusta-alueen ennustetut vuorokausiliikennemäärät. Keskusta-
alueella ennustetilanteessa 2040 liikennemäärät vähenevät oleellisesti Maaherrankadulla, joka
soveltuu hyvin kävelypainotteiseksi kaduksi, jolta ajoneuvoliikenne pyrittäisiin siirtämään
Mikonkadulle. Liikennemäärien nykytilanne ja ennuste 2040 on esitetty alla olevissa kuvissa.

   Nykytilanteen liikennemäärät Tavoitetilanne / ennuste 2040

Ennustetilanteessa 2040 keskusta-alueen autoliikenne kasvaa Mikonkadulla ja Mannerheimintiellä
sekä Raatihuoneenkadulla. Vastaavasti autoliikenne vähenee Maaherrankadulla ja
Porrassalmenkadulla.

Yhdyskuntarakenne
Suunnittelualue on yleisten hallinto- ja virastotoimintojen aluetta, jota ympäröi kaupungin
kaupallinen keskustarakenne, tori ja kävelykatu. Eteläpuolella on liike-, toimisto- ja asuin-
kerrostalorakentamista.

Liikenneyhteydet ja joukkoliikenteen palvelut suunnittelualueelle ovat erinomaiset.
Virastotalon nykytoiminnan vaatimat pysäköintipaikat ovat omassa korttelissa, osin maanalaisina.

Kaupunki- / taajamakuva ja katunäkymät
Alueesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys, jossa alueen ja rakennusten historia, nykytila ja
arvot on esitetty yksityiskohtaisemmin. Seuraavien kappaleiden teksti on lainattu
Rakennushistoriallisesta selvityksestä / Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy

”Mikkelin keskustan nykyistä kaupunkikuvaa leimaa arkkitehtoninen monipuolisuus ja
rikas ajallinen kerroksellisuus. Kaupunkikuva kertoo Mikkelin kehittymisestä 1830-luvulta lähtien.
Siinä on nähtävissä erilaisia rakennustapoja ja tyylipiirteitä empirestä funktionalismiin ja viime
vuosien rakentamiseen.

Valtion virastojen korttelilla on kaupungin alkuvaiheista lähtien ollut tärkeä hierarkkinen asema
Mikkelin kaupunkikuvassa. Hallitustori on ollut selkeästi kaupungin keskus, varsinkin sen jälkeen,
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kun kirkko 1890-luvulla rakennettiin Ristimäelle asemakaavoihin aiemmin merkityn kirkkopuiston
sijasta. Matalan puukaupungin aikaan Lääninhallituksen päärakennus hallitsi jo pelkästään
kokonsa mutta erityisesti arkkitehtuurinsa ja käyttötarkoituksensa takia torinäkymää ja
laajemminkin kaupunkikuvaa.

Myöhemmin lisätyt sivurakennukset täydensivät korttelin näkyvyyttä. Tällaisena kortteli säilyi 1960-
luvun alkuun saakka, kun taas lähikorttelit, ennen muuta Hallitustorin pohjoislaidan
tontit, uusiutuivat vuosikymmenten myötä perusteellisesti. Huolimatta ympäröivän
kaupunkirakenteen muutoksista empiretyyliset rakennukset ovat säilyttäneet keskeisen
roolinsa etenkin Hallitustorin näkymissä.

Torinäkymään tuli lääninhallituksen ohella toinen monumentaalikohde, kun kaupungintalo
rakennettiin 1910-Iuvulla torin etelälaitaan. Lääninhallituksen ja kaupungintalon
korttelien ja Hallitustorin ilmeeseen ovat koko niiden historian ajan kuuluneet puuistutukset.

Tuomiokirkon rakentaminen Ristimäelle 1890-luvulla oli kaupunkikuvan ja Hallituskadun näkymän
kannalta tärkein muutos, mikä vaikutti myös lääninhallituskorttelin asemaan. Lääninhallituskorttelin
sivuitse kulkeva Hallituskatu sai kirkon myötä vaikuttavan päätteen ja samalla seremoniallisen
luonteen.

1960-Iuvulla lääninhallituksen korttelin takaosaan arkkitehti Eero Jokilehdon suunnitelmien
mukaan rakennettu uusi virastotalo muutti ratkaisevasti korttelin roolia ja vaikutti olennaisesti
sen asemaan kaupunkikuvassa. Virastotalon paikalla ollut maaherranpuistikko oli vihreä keidas
kaupunkikuvassa, mutta toisaalta aidattu, tavalliselta kansalaiselta suljettu alue. Uusien
rakennusten ja toimintojen myötä kortteli otettiin kokonaan hallinnon käyttöön. Aiemmin suljetut
pihanäkymät avautuivat ja yleisön pääsy korttelin sisäosiin tuli mahdolliseksi - korttelista tuli näin
tavallaan julkista tilaa.

Toisaalta 1960- luvulla virastot olivat vielä luonteeltaan ja ilmeeltään hallintolaitoksia. "Henkinen
avautuminen" palvelulaitoksiksi tapahtui vasta myöhempinä vuosikymmeninä.

Vuosina 1955-62 tapahtuneen virastotalon Iuonnossuunnittelun aikana päädyttiin valtiohallinnon
tilantarpeet keskittämään lääninhallituksen kortteliin. Tämä johti ylisuureen rakennusmassaan,
jonka Jokilehto päätyi sijoittamaan tontin länsiosaan erilleen vanhoista, tontin itälaidassa olevista
lääninhallinnon rakennuksista, joita jo silloin arvostettiin säilytettävinä kohteina.

Hallituskadun ja Raatihuoneenkadun sivuille Jokilehto suunnitteli vanhojen rakennusten
korkeuteen mukautuvat kaksikerroksiset siivet. Sijoittaessaan suurimman rakennusmassan
keskemmälle korttelia arkkitehti on seIvästikin pyrkinyt pehmentämään rakennusten vaikutusta
katunäkymiin. Mikonkadun ja Raatihuoneenkadun kulman 6-kerroksinen osa vastaa korkeudeltaan
eräitä kaupunkirakenteessa jo aiemmin toteutuneita kohteita.

1950-Iuvun jälkeen nopeasti lisääntynyt autoistuminen näkyy myös korttelin ilmeessä:
Jokilehto sijoitti sisäpihalle jo kymmeniä autopaikkoja, ja myöhemmin paikoitustilaa
on entisestään lisätty. Näiden takia sisäpiha on vanhan lääninhallitustalon edustalla
olevaa puistoa lukuun ottamatta asfaltoituna paikoituskenttänä.

Reliktinä maaherran puistosta Jokilehto säilytty Mikonkadun varressa muutamia lehti-
kuusia, joilla on huomattava, suurta ja yksitoikkoista rakennusmassaa pehmentävä
merkitys Mikonkadun näkymässä.”
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Palvelut
Alue sijaitsee Mikkelin keskustassa kattavien palvelujen ääressä. Myös suunnittelualueen
tarjoamat julkiset erityispalvelut (mm. Valtion aluehallinto, poliisi, käräjäoikeus) ovat seudullisesti ja
maakunnallisesti tärkeät.

Työpaikat, elintoiminta
Keskusta on merkittävä työpaikkojen ja liiketilojen keskittymä. Suunnittelualueella ei tällä hetkellä
ole liiketiloja. Työpaikkoja suunnittelualueella on n. 500.

Virkistys, liikunta
Alueen lähellä sijaitsee monimuotoinen urheilu- ja lähiliikuntapaikka Urheilupuisto.

Liikenne, pysäköinti
Alueelta on erittäin hyvät liikenneyhteydet kaikilla liikennemuodoilla. Virastotalon nykytoiminnan
vaatimat autopaikat ovat omassa korttelissa, osin maanalaisina.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Valtion virastotalokorttelista on laadittu rakennushistoriallinen selvitys (27.1.2011, Arkkitehtitoimisto
Hannu Puurunen Oy, tilaajana Senaatti-kiinteistöt), joka on liitteenä 5.

Lääninhallituksen historialliset rakennukset rajaavat korttelin itälaidan. 1960-luvun virastotalo
nousee muurimaisena korttelialueen keskivaiheilla rajoittuen Mikonkatuun. Virastotalo on
lähiympäristön korkeimpia rakennuksia. Yhdessä tuomiokirkon ja torin pohjoislaidalla olevien 1900-
luvun alkupuolen rakennusten kanssa lääninhallituksen rakennukset muodostavat historiallisesti ja
arkkitehtonisesti rikkaan kaupunkikuvan.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavassa 2040 (ehdotus) Mikkelin Hallitustori ympäristöineen on
valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

Aluetta koskevien suunnitelmien ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä
turvaavia ja edistäviä. Mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten on sopeuduttava
kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei saa tehdä toimenpiteitä,
jotka vähentävät merkittävän aluekokonaisuuden arvoa. Aluetta asemakaavoitettaessa ja
asemakaavaa muutettaessa on varmistettava maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja
rakennushistoriallisten arvojen säilyminen. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on
neuvoteltava Museoviraston kanssa.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 liikenneselvityksessä on ollut tavoitteena keskusta-
alueella tukea jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia lisäämällä ja
kehittämällä kävelyalueita, pyöräilyverkkoa ja pysäköinnin ohjausta sekä keskitettyä paikoitusta.
Torin alla on kaksikerroksinen pysäköintitila, jossa on parkkitilaa 620 autolle.

Tekninen huolto
Alueen teknisen huollon verkostot ovat viereisillä katualueilla. Kaukolämpöjohto kulkee
Mikonkadussa. Johtokartta on liitteenä 6.

Erityistoiminnat
Virastotalokorttelissa on Senaatti-kiinteistöjen tilojen lisäksi mm. Itä-Suomen aluehallintovirasto
(AVI), Etelä-Savon käräjäoikeus, Itä-Suomen poliisilaitos, Keskusrikospoliisi, Liikkuva poliisi, Etelä-
Savon Ulosottovirasto, Itä-Suomen syyttäjävirasto, Itä-Suomen Maistraatti sekä henkilöstöravintola
Amica.
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole ympäristönsuojelukohteita tai keskustan liikennettä merkittävämpiä
ympäristöhäiriöitä.

3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue rakennuksineen on Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen
hallinnassa. Ympäröivät katu- ja torialueet ovat kaupungin. Liitteenä olevassa
maanomistuskartassa kaupungin omistamat maa-alueet on rasteroitu (liite 7).

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
Valtioneuvosto on 14.12.2017 antanut päätöksen valtakunnallisista alueiden käyttötavoitteiden
uudistamisesta. Uudistetut valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet tulivat voiman 1.4.2018, niitä
on pyritty ottamaan huomioon kaavaa laadittaessa. Tavoitteet koostuvat viidestä kokonaisuudesta,
joita ovat:

1) toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
· keskeinen sijainti

2) tehokas liikennejärjestelmä
· kaava-alue sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien

läheisyydessä
3) terveellinen ja turvallinen elinympäristö

· ajoneuvoliittymien näkemäolosuhteet Mikonkadulle ja Raatihuoneenkadulle ovat
hyvät. Alue sijaitsee kävelykadun varrella.

4) elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
· alueen kulttuurihistorialliset arvot säilyvät

5) uusiutumiskykyinen energiahuolto
· alueen kunnallistekniikka on rakennettu
· korjaustoimenpiteet edistävät rakennusten energiataloutta, kun niiden käyttöä

pystytään jatkamaan ja laatutasoa parantamaan.

Maakuntakaava
Etelä-Savon maakuntakaavassa (4.10.2010, ote alla) suunnittelualue on taajamatoimintojen
aluetta ja keskustatoimintojen ydinaluetta. Kaavamuutos on maakuntakaavan mukainen.

Numerolla maV 8.558 merkitty kohde on ”Mikkelin Hallitustori ympäristöineen”, valtakunnallisesti
arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema. Merkintä sivuaa suunnittelualuetta ja
ulottuu osin sen päälle. Merkintä SR 8.634 luettelee Mikkelin Hallitustoriympäristön suojelukohteet,
joihin kuuluvat yhtenä viidestä myös Lääninhallituksen rakennukset. Arvo on valtakunnallinen.

Sinisellä pistekatkoviivalla on näytetty veden hankinnan kannalta tärkeä alue (I), johon
suunnittelualue kuuluu. Pääkadut on osoitettu mustalla.
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Ote maakuntakaavasta.

Yleiskaava

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava
Alueella on voimassa uusi Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava (oikeusvaikutteinen), jonka
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.6.2019. Yleiskaava korvaa vuoden 1990 yleiskaavan,
alueelle ei jää voimaan muita yleiskaavoja. Yleiskaavassa keskustatoimintojen luonnetta haluttiin
ohjata kaupansijoittumisen sekä asumisen osalta. Tämän seurauksena päädyttiin osoittamaan
neljä eri teemoja painottavaa keskustatoimintojen aluetta, joita ovat keskusta-asuminen (C-1),
ydinkeskusta (C-2), strateginen keskustatoimintojen alue (C-3), keskustan kaupallinen alue (C-4).

Suunnittelualue on osoitettu Ydinkeskusta (C-2) alueeksi, jolle voidaan sijoittaa
vähittäiskaupansuuryksikköjä. Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota sen
toimivuuteen, kuten jalankulku-, pysäköinti-, huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuteen ja häiriöttömyyteen.  Alueen suunnittelussa on huomioitava alueen
kulttuurihistorialliset 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.

Kaavamuutos on uuden Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan mukainen.

Suunnittelualue sijoittuu tärkeälle I -luokan vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle.
Alueella rakentamista ja muuta mahdollista maankäytön muutosta rajoittavat vesilain ja
ympäristösuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. Hulevesien käsittelyyn
tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Suunnittelualue on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (RKY 5 / Mikkelin hallitustori
ympäristöineen).

Aluetta koskevien suunnitelmien ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä
turvaavia ja edistäviä. Mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten on sopeuduttava
kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei saa tehdä toimenpiteitä,
jotka vähentävät merkittävän aluekokonaisuuden arvoa. Aluetta asemakaavoitettaessa ja
asemakaavaa muutettaessa on varmistettava maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja
rakennushistoriallisten arvojen säilyminen. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on
neuvoteltava Museoviraston kanssa.
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Voimassa oleva asemakaava
Voimassa oleva asemakaava on vahvistunut 12.12.2011 (kaupunginvaltuusto, ote alla).
Päämaankäyttömerkintä on YH, hallinto- ja virastorakennusten korttelialue. Rakennusoikeus on 20
000 k-m2, vastaten korttelitehokkuutta e=1,4. Rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää
asuintiloja varten 5 % ja 5 % myymälä- ja liiketiloja varten.

Lääninhallituksen talo siipineen on suojeltu (srs) valtion omistamien rakennusten suojelusta
annetun asetuksen nojalla. Valtioneuvoston päätös 17.6.1993 suojeltu rakennus (480/1985).
Lääninhallituksen taloa koskee suojeluluokka S1 eli siitä on suojeltu sekä sisätilat että ulkoasu.
Siipirakennuksia koskee suojeluluokka S2, mikä tarkoittaa ulkoasun suojelua. Muutoksista on
kuultava Museovirastoa.

Asetuksella suojeltuihin rakennuksiin liittyy alkuperäisessä suojelupäätöksessä suojeluluokka,
muttei suojelumääräyksiä. Laki rakennusperinnön suojelemisesta (11§) edellyttää
rakennusperintölain mukaisen rakennussuojeluasian vireillepanoa kun asetuksella suojeltu
rakennus luovutetaan pois valtiolta.

Uusi laki rakennusperinnön suojelusta on tullut voimaan 1.7.2010 (498/2010). Valtion rakennusten
suojelua koskevasta asetuksesta luovuttiin. Asetukseen perustuvat päätökset rakennusten
suojelusta pysyvät kuitenkin voimassa, kunnes rakennusten suojelusta on päätetty uuden lain
mukaisesti (LaRS, 24 §).

Valtion virastotalo ja poliisitalo sekä Lääninhallituksen lasikot on merkitty (sr) merkinnällä.
Rakennukset on suojeltu asemakaavalla. Rakennukset ovat rakennushistorian, kulttuurihistorian tai
kaupunkikuvan kannalta arvokkaita rakennuksia, joiden suojeluarvoja ei saa heikentää korjaus- ja
muutostöissä. Olennaisista muutoksista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.

Korttelialue on kaupunkikuvallisesti tärkeä kokonaisuus (sk), joka ilmentää valtion aluehallinnon
kehitystä ja virastorakentamisen arkkitehtuurihistoriaa. Valtion virastotalokortteli onkin vakiintunut
osa Mikkelin kaupunkikeskustaa.

Ote ajantasa-asemakaavasta on liitteenä 2.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta



0982 Valtion virastotalo / Raatihuoneenkatu 5 Mikkelin kaupunki
Asemakaavan selostus / ehdotus             17.9.2019

15

Alueelle laaditut muut selvitykset
Asemakaavan muutosta on edeltänyt Senaatti-kiinteistöjen teettämä selvitys parantaa Valtion
virastotalon ilmanvaihtoa sijoittamalla uusi tehokkaampi ilmanvaihtojärjestelmä nykyiselle katolle.

Mikkelin virastotalokorttelin rakennushistoriallinen selvitys (liite 5) on valmistunut 27.1.2011
(Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy).

Rakennusjärjestys
Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.7.2017.

Tonttijako- ja rekisteri
Tontti- ja kiinteistörekisteriä ylläpitää Mikkelin kaupungin maaomaisuuspalvelut yksikkö.
Tontti 491-1-7-37 on merkitty kiinteistörekisteriin 18.10.1937. Tontin pinta-ala on 14 699 m2. Katu
alueet ovat yleisten alueiden rekisterissä.

Pohjakartta
Pohjakartta täyttää MRL 54a §:ssä annetut kaavoitusmittausvaatimukset. Kaava-alueen
pohjakartta on tarkastettu 3.4.2019.

Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoa.

Suojelupäätökset
Lääninhallituksen talo siipineen on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun
asetuksen nojalla. Valtioneuvoston päätös on annettu 17.6.1993 suojeltu rakennus (480/1985).
Lääninhallituksen taloa koskee suojeluluokka S1 eli siitä on suojeltu sekä sisätilat että ulkoasu.
Siipirakennuksia koskee suojeluluokka S2, mikä tarkoittaa ulkoasun suojelua. Muutoksista on
kuultava Museovirastoa.

Uusi laki rakennusperinnön suojelusta on tullut voimaan 1.7.2010 (498/2010). Valtion rakennusten
suojelua koskevasta asetuksesta luovuttiin. Asetukseen perustuvat päätökset rakennusten
suojelusta pysyvät kuitenkin voimassa, kunnes rakennusten suojelusta on päätetty uuden lain
mukaisesti (LaRS, 24 §).

Valtion virastotalo on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi sr, joka on rakennushistorian,
kulttuurihistorian tai kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jonka suojeluarvoja ei saa
heikentää korjaus- ja muutostöissä. Olennaisista muutoksista on neuvoteltava Museoviraston
kanssa.

Lääninhallituksen rakennukset on suojeltu asetuksella, merkintä srs. Lääninhallituksen
rakennuksen lasiset väliosat ”lasikot” sekä poliisitalo ylintä kerrosta lukuun ottamatta on suojeltu
asemakaavalla, merkintä sr.

Korttelialue on kaupunkikuvallisesti tärkeä kokonaisuus (sk), joka ilmentää valtion aluehallinnon
kehitystä ja virastorakentamisen arkkitehtuurihistoriaa. Valtion virastotalokortteli onkin vakiintunut
osa Mikkelin kaupunkikeskustaa.

Muut aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat
Mikkelin virastotalokorttelin rakennushistoriallinen selvitys on valmistunut 27.1.2011
(Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy).
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Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristö on Mikkelin kaupungin keskusta-aluetta, jossa valtaosa
asemakaavoista on toteutunut. Suunnittelualueen lähistöllä korttelialueiden käyttötarkoitukset
painottuvat kaupalliseen keskusta-, asuin- ja liikerakentamiseen (C, ALK, AL).
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä Valtion virastotalokorttelissa
selvittämällä lisärakentamista koskevat perustiedot ja tilatarpeet toimintojen sijoittamisesta,
vaikutukset ympäristöön ja kaupunkikuvaan, naapurikortteleihin sekä liikenteeseen että
pysäköintiin.

Senaatti-kiinteistöt on hakenut poikkeamista Mikkelin virastotalon keskimmäisen osan osalta
ilmanvaihtokoneiden uusimista varten. Rakennusvalvonta ja museovirasto ovat käyneet alustavia
neuvotteluja erilaisista vaihtoehdoista ilmanvaihtojärjestelmien toteuttamiseksi.

Keskustelua on herättänyt ilmanvaihtokonehuoneiden korkeus ja uuden osan julkisivujen
sovittaminen vanhaan rakennukseen sekä lääninhallituksen rakennuksen eriyttäminen omaksi
tontikseen.

Keskusteluja on käyty puistomuuntamon sijoittamisesta alueelle, hulevesien johtamisesta,
pysäköinnistä sekä alueen pääkäyttötarkoituksesta.

Käyttötarkoitusta muuttamalla mahdollistetaan tulevaisuudessa se, että hallintorakennukset tulevat
sisältämään myös muita keskustan kaupallisia palveluja ja linkittymään näin ydinkeskustaan
joustavasti hallintopalvelujen lisäksi.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Katso kohta 2.2.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Alueen suunnittelu on tapahtunut vuorovaikutuksessa hankkeessa mukana olevien osallisten ja
viranomaisten kanssa.

Osallisia ovat alueen ja naapuruston kiinteistönomistajat, asukkaat, työssäkävijät ja muut, joiden
oloihin kaava saattaa vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus
koskee.

Tässä kaavahankkeessa ensisijaisiksi osallisiksi on katsottu Senaatti-kiinteistöt (joka on tiedottanut
korttelissa toimivia virasto- ja laitosyksiköitä, valtion omistajatahoa ja valitsemiaan suunnittelijoita),
naapurialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, Mikkeli-seura, Mikke ry, pelastuslaitos,
rakennusvalvonta, vesilaitos, teleoperaattorit, kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut, Museovirasto,
Etelä-Savon maakuntaliitto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Savo (ELY).

Viranomaisneuvottelu pidettiin 26.3.2019. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavamuutoksen
ollessa nähtävillä.  Kaavan etenemisestä tiedotetaan kaupungin ilmoituslehden (Mikkelin
kaupunkilehti) lisäksi kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin www.sivuilla.  Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on selostuksen liitteenä.

4.3.1 Osalliset
Osalliset selviävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kts. liite 1.

4.3.2 Vireilletulo
Katso kohta 2.2.
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4.3.3 Osallistumien ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua
kaavasta mielipiteensä kaava-asiakirjojen nähtävillä olon yhteydessä. Viranomaisilta ja tarvittavin
osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa.

Vireilletuloaineisto (OAS) oli nähtävänä 27.2. – 28.3.2019. Nähtävillä oloaikana jätetiin viisi
lausuntoa, joista laadittu kooste ja kuvaus niiden huomioon ottamisesta sekä vastineet palautteista
esitettyihin kysymyksiin on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa (liite10).

Kaavoittaja suunnittelee asemakaavan muutosehdotuksen, jota varten on neuvoteltu ja kerätty
tarvittavat tiedot osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Kaavaa on kehitetty
Senaatin, Museoviraston ja Ely-keskuksen sekä virkamiesten keskeisissä työpalavereissa.

Kaavoituksen aloituskokous ja valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 26.3.2019 ja siinä
olivat läsnä Museoviraston, ELY-keskuksen, Senaatin, Arkkitehtitoimisto Havas-Rosgergin ja
kaupungin edustajat. Kokouksessa käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä, mahdollisista
toteuttamisvaihtoehdoista, suojeluasioista, tarvittavista jatkoselvityksistä ja toimenpiteistä sekä
kaavoitusprosessin aikataulusta.

Kaavaehdotus viedään 17.9.2019 kaupunkiympäristölautakuntaan, joka esittää
kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti kaavan ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä
pyytää siitä viranomaislausunnot.

Kaupunginhallitus xx.x.2019 asettaa kaavaehdotuksen MRL 65 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän
ajaksi. Kaavaehdotus on nähtävillä x.x.2019 – x.x.2019 välisen ajan.

Kaavan nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin ilmoituslehden (Mikkelin kaupunkilehti) lisäksi
kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset tulee osoittaa ennen
nähtävillä oloajan päättymistä kaupunginhallitukselle.

Kaavaehdotuksesta saadusta palautteesta tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen.
Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen x.x.2019 ja tekee esityksen kaupunginvaltuustolle
kaavan hyväksymisestä. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kaupungin virallisella lehdellä
(Kaupunkilehti) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Asemakaavan muutosehdotus on laadittu yhteistyössä kaavamuutoksen hakijoiden, kaupungin ao.
toimialojen ja viranomaisten kanssa. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot
toimialoilta ja viranomaisilta.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 26.3.2019 ELY-keskuksen kanssa.

Ehdotuksen nähtävillä olon ja palautteen käsittelyn jälkeen järjestetään tarvittaessa
viranomaisneuvottelu.

Työkokouksia on pidetty tarpeen mukaan Senaatin, kaupungin, ELY-keskuksen ja Museovirasto
kesken.



0982 Valtion virastotalo / Raatihuoneenkatu 5 Mikkelin kaupunki
Asemakaavan selostus / ehdotus             17.9.2019

19

4.4  Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet on kerrottu liitteenä olevassa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa (OAS). Kts. liite 1.

Valtion virastotalon keskimmäisen osan lisärakentaminen tule sopeuttaa nykyisen rakennuskannan
arkkitehtuuriin, muotokieleen ja materiaaleihin. Voimassa olevassa kaavassa kerroskorkeus on
seitsemän. Rakennuksen katolla sijaitsee ilmavaihtokone, jonka kapasiteetti ei vastaa nykyistä
tarvetta. Tarvitaan uudet tehokkaammat ilmanvaihtokoneet, jotta saadaan rakennuksen koko
tehokkuus käyttöön.

ESE-Verkko Oy on esittänyt, että Valtion virastotalokortteliin tarvitaan puistomuuntamo. Tällä
varmistetaan sähkönjakelun riittävä kapasiteetti ja sähkönlaatu jatkossa.

Korttelialueelle tehdään ohjeellinen tonttijako, joka mahdollistaa lääninhallituksen rakennusten ja
piha-alueen eriyttämisen omaksi tontikseen.

Voimassa oleva kaava mahdollistaa vähäisen avautumisen liiketoiminnalle ja asumiselle.
Käyttötarkoitusta muuttamalla mahdollistetaan tulevaisuudessa se, että hallintorakennukset tulevat
sisältämään myös muita keskustan kaupallisia palveluja ja linkittymään näin ydinkeskustaan
joustavasti hallintopalvelujen lisäksi.

Käyttötarkoituksen muutos C keskustatoimintojen korttelialueeksi tukee Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaavan tavoitetta ydinkeskustan C-2 alueesta.

Kunnan asettamat tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on vastata valtion tilahallinnon esiintuomiin Valtion
virastotalon toiminnallisiin ja tilallisiin kehittämistarpeisiin.

Korttelialue merkitään kaavamuutoksella kokonaisuudessaan kaupunkikuvallisesti tärkeäksi
Keskustatoimintojen alueeksi (C), jolla sijaitsee suojeltavia rakennuskokonaisuuksia (sr).

Kortteli on kaupunkikuvallisesti tärkeä alue, jolla sijaitsee valtion omistamien rakennusten
suojelusta annetun asetuksen nojalla suojeltuja rakennuksia ja rakennushistorian ja
kulttuurihistorian kannalta arvokkaita rakennuksia.

Maanomistajien tavoitteet
Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta on esitetty ilmanvaihtokoneiden uusimista Valtion
virastotalon nykyiselle katolle. Lääninhallitusrakennuksen eriyttäminen ohjeellisella tonttijaolla ja
pysäköintiin liittyvät autopaikat sekä puistomuuntamon rakentaminen alueelle.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Keskusta-alueen tonteille on tyypillistä, että viherrakentamiselle on niukasti tilaa.  Piha-alueen
viihtyisyyteen ja viherrakentamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Hulevedet tulee johtaa kaupungin rakentamaan hulevesiverkostoon.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Alueelta on laadittu oikeusvaikutteiseksi Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040 ja
asemakaavoitettava alue on merkitty yleiskaavassa Ydinkeskusta (C-2) alueeksi, jolle voidaan
sijoittaa vähittäiskaupansuuryksikköjä. Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
sen toimivuuteen, kuten jalankulku-, pysäköinti-, huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuteen ja häiriöttömyyteen.
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Alueen suunnittelussa on huomioitava alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä kaupunkikuvallinen
laatu. Täydennysrakentamisen tulee olla ympäröivään kaupunkirakenteeseen sopeutuvaa
materiaalin, korkeuden sekä julkisivujäsentelyn osalta.

Kaavamuutoksessa huomioidaan, että alue on maakuntakaavassa (numerolla maV 8.558 merkitty
kohde) ”Mikkelin Hallitustori ympäristöineen”, valtakunnallisesti arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema. Merkintä sivuaa suunnittelualuetta ja ulottuu osin sen
päälle. Merkintä SR 8.634 luettelee Mikkelin Hallitustoriympäristön suojelukohteet, joihin kuuluu
Lääninhallituksen rakennukset. Arvo on valtakunnallinen.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Osallisten tavoitteet
Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Muut tavoitteet

Kaavamuutoksen seurauksena pysäköinnin vaatimien autopaikkojen määrä kasvaa. Nykyisen
asemakaavan velvoitepaikkojen määrä on enintään 200 pysäköintipaikkaa rakennusten
käyttötarkoituksesta riippuen. Rakennusoikeuden kohottaminen 20 000 k-m² aina 25 000 k-m²:iin
kasvattaa vaadittavien paikkojen määrää. Asemakaavassa velvoitepaikat tulee osoittaa pääosin
nykyiselle tontille tai sen välittömään läheisyyteen ja jotakin paikkoja voidaan esittää enintään 300
metrin päähän kiinteistöstä. Rakennusvalvonta määrittää lupaprosessien yhteydessä käytetyn
rakennusoikeuden ja käyttötarkoituksen ja näiden avulla voidaan määrittää käytännössä
vaadittavat autopaikat. Kaavamuutoksella alueen käyttötarkoitusmerkintä muuttuu
keskustatoimintojen alueeksi (C-1 kaavanmerkintä osayleiskaavassa) joka mahdollistaa hyvin
monipuolisesti erilaisia toimintoja. Asemakaavamuutoksen velvoitepaikkojen lähtökohta on
nykyisen asemakaavan 1 ap/100 k-m² mitoitus jolloin 25 000 k-m² edellyttää 250 autopaikkaa.

Kortteliin tullaan sijoittamaan puistomuuntamo joka palvelee korttelia ja sen lähiympäristöä.
Muuntamon tarkka sijoituspaikka ja mitoitus määritetään kaavaprosessin yhteydessä yhteistyössä
osapuolten kesken.

Korttelin suunnittelussa pyritään tuomaan esille alueen historiallisia arvoja ja pysäköinnin sekä
alueen rakentamiselle asetetut käytännön vaatimukset ovat luoneet erityisesti alueen sisäpihalle
hajanaisen yleisilmeen. Kaavamuutoksen avulla halutaan uudistaa korttelin vihersuunnittelu ja
tuoda esille vehreyttä erityisesti Engelin rakennuskokonaisuuden yhteyteen.

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
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4.4.3 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Asemakaavan muutosehdotus

Käyttötarkoitusta muuttamalla mahdollistetaan tulevaisuudessa se, että hallintorakennukset tulevat
sisältämään myös muita keskustan kaupallisia palveluja ja linkittymään näin ydinkeskustaan
joustavasti hallintopalvelujen lisäksi.

Yksilöivistä rakennusaloista ja kerroskorkeuksista on luovuttu. Maanalainen kulku toriparkkiin
mahdollistetaan. Lääninhallituksen rakennusten ympäröimä istutettava alue ulottuu
kevynliikenteenväylään saakka. Pääkäyttötarkoitus merkintään on liitetty kaupunkikuvallisesti
tärkeä alue, joka kuvastaa valtion aluehallinnon kehitystä ja virastorakentamisen
arkkitehtuurihistoriaa.
Asemakaavan muutosehdotus

Alueella sijaitsee rakennushistorian, kulttuurihistorian tai kaupunkikuvan kannalta arvokas
suojeltava rakennuskokonaisuus (sr). Rakennusoikeus on 25 000 k-m2. Rakennukset, joilla ei ole
suojelumerkintää on osoitettu erillisillä rakennusaloilla C-1 ja C-3.

Mikäli lääninhallituksen rakennukset eriytetään omaksi tontikseen, tarvitaan kulku / huoltoyhteys
tontille. Kaavaan tehdään ohjeellinen tonttijako.

Kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksessa keskusta-asumisen C-1, ydinkeskustan C-2 ja
strategisten keskustatoimintojen C-3 alueiden suunnittelussa tulee noudattaa seuraavaa
pysäköintinormia:

Omalle tontille sijoitettuna Pysäköintilaitokseen sijoitettuna
Asunnot: 1 ap / 130 k-m2 1 ap / 150 k-m2

Palveluasunnot 1 ap / 300 k-m2 1 ap / 300 k-m2

Liikehuoneistot 1 ap / 50 k-m2 1 ap / 65 k-m2

Toimistot, ravintolat 1 ap / 70 k-m2 1 ap / 85 k-m2

ja kokoustila

Pysäköintinormi on ohjeellinen ja edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa. Hotellien,
elokuvateattereiden ja vastaavien, toiminnoiltaan erityispiirteisten kohteiden osalta pysäköintitarve
tarkastellaan aina tapauskohtaisesti tarkemman suunnittelun yhteydessä.
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4.4.4 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
…vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan,
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, eri
väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
sekä muut kaavan merkittävät vaikutukset….  (Ks myös kohdat 3.1.2. ja 3.1.3.)

4.4.5 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
……………………

4.4.6 Asemakaavan ratkaisun valinta ja perusteet
Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset
Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen
(Mielipiteet ja kannanotot on usein tarkoituksenmukaista esittää luettelomaisesti lomakkeilla.)

4.4.7 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

5.1 Asemakaavan muutoksen rakenne
Asemakaavaa on pyritty muuttamaan enemmän mahdollistavaksi voimassa olevaan kaavaan
nähden käyttötarkoituksen osalta. Todennäköistä on, että tulevaisuudessa hallintorakennukset
tulevat sisältämään myös muita keskustan kaupallisia palveluja ja linkittymään näin
ydinkeskustaan joustavasti hallintopalvelujen lisäksi.

Korttelialue on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (RKY 5 / Mikkelin hallitustori
ympäristöineen) ja kaupunkikuvallisesti tärkeä kokonaisuus, joka kuvastaa valtion aluehallinnon
kehitystä ja virastotalorakentamisen arkkitehtuurihistoriaa. Aluetta koskevien suunnitelmien ja
rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja edistäviä. Mahdollisen
täydennysrakentamisen ja muiden muutosten on sopeuduttava kulttuuriympäristön
ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka vähentävät
merkittävän aluekokonaisuuden arvoa.
Aluetta asemakaavoitettaessa ja asemakaavaa muutettaessa on varmistettava maisemallisten,
kulttuurihistoriallisten ja rakennushistoriallisten arvojen säilyminen. Aluetta koskevista
toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston ja kaupunkisuunnittelun kanssa.

Asemakaavan muutoksessa Valtion virastotalon kortteli on merkitty Keskustatoimintojen
korttelialueeksi (C / keskustatoimintojen korttelialue), joka on kaupunkikuvallisesti tärkeä alue.

Alue on merkitty suojeltavana rakennuskokonaisuutena (sr), joka on rakennushistorian,
kulttuurihistorian tai kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennuskokonaisuus, jonka suojeluarvoja ei
saa heikentää korjaus- ja muutostöissä. Olennaisista muutoksista on neuvoteltava Museoviraston
ja kaupunkisuunnittelun kanssa.

Yksilöivistä rakennusaloista ja kerrosluvuista on luovuttu. Kaavaan on merkitty rakennusalat, jolla
sijaitsevilla rakennuksilla ei ole suojelumerkintää. Merkinnät C-1 ja C-3 (poliisitalon ylin kerros).

Korttelialue on kokonaisuudessaan maanalaista tilaa, jonne saa sijoittaa yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevia tiloja sekä asumista palvelevia varastotiloja ja auton säilytystiloja.
Hallitustorin alaiseen pysäköintilaitokseen on osoitettu maanalaiset yhteydet lääninhallituksen
rakennuksessa sijaitsevien lasikkojen kohdilta. Hallitustorin ja sitä ympäröivien katualueiden
asemakaavassa on luotu pelisäännöt uusien yhteyksien avaamiseksi.

Läänihallituksen piha on osoitettu istutettavaksi alueeksi, alueen halki kulkevan kevyenliikenteen
väylään asti.

Rakennusoikeus 25 000 k-m2. Kaavassa on esitetty ohjeellisen tonttijaon mukaiset rajat.

Tontille tapahtuvan ajoneuvoliikenteen yhteysliittymät katuverkkoon säilyvät ennallaan
Mikonkadulla ja Raatihuoneenkadulla. Kulkuyhteys / huoltoajo Lääninhallituksen rakennuksille.

Pysäköintipaikkoja edellytetään kaavan autopaikkanormin 1 ap / 100 k-m2:n mukaan 250 paikkaa.
Maanalaisia pysäköintipaikkoja voidaan kaavan mukaan sijoittaa korttelialueelle (ma). Autopaikkoja
voi myös sijoittaa maanpäällisenä piha-alueelle kaavamääräysten asettamissa rajoissa
(asiakaspysäköintipaikat) sekä korttelin ulkopuolelle 300 metrin etäisyydelle noin 30 paikkaa ja 50
velvoitepaikkaa hallitustorin alla olevasta yhteispysäköintihallista. Autopaikkojen sijoitus ratkaistaan
rakennusluvan yhteydessä, jolloin suunnitelmista tulee pyytää Museoviraston lausunto.
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5.1.1 Mitoitus
Korttelialueen koko on n. 14 700 m2. Alueelle sallittu rakennusoikeus on 25 000 k-m2.
Kokonaisrakennusoikeus lisääntyy voimassa olevaan kaavaan nähden 5000 k-m2.
Kellarikerrokseen saa sijoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja siinä määrin kuin
rakennusvalvonta kulloisenkin toiminnan luonteen ja rakennusmääräykset huomioon ottaen
hyväksyy. Kaava-alueen pinta-ala on n. 17 535 m2.

Ohjeellisella tonttijaolla muodostuu kaksi tonttia, joiden pinta-alat ovat n. 4600 m2 (historiallinen
osa) ja n. 10099 m2 (moderni osa).

Asemakaavan seurantalomakkeen keskeinen tieto:

Kortteli Pinta-ala (m2) Rakennusoikeus (kem2) Tehokkuus
C 14 699 25 000 1,7
Katualue/Maaherrankatu   2 836

Tarkemmat mitoitustiedot esitetään asemakaavan seurantalomakkeella (liite 4).

5.1.2 Palvelut
Kaavamuutosalue sijaitsee ydinkeskustan alueella. Palvelut on hyvin saavutettavissa.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet
Korttelialue sijaitsee osin valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla
tehtyyn suojelupäätökseen sekä osin kulttuuriympäristön ja / tai maiseman vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti merkittävään alueeseen (maV); ”Mikkelin hallitustori ympäristöineen”. Alueella on
siten erityisen merkittävä kulttuuri- ja rakennushistoriallinen arvo, joka asettaa alueen
kaavoitukselle erityisiä tavoitteita.

Näiden arvojen turvaamiseksi on pääkäyttötarkoitus merkinnän yhteydessä maininta, että
korttelialue on kaupunkikuvallisesti tärkeä alue, joka velvoittaa neuvottelemaan aluetta koskevista
suunnitelmista ja toimenpiteistä museoviranomaisen (Museovirasto) ja kaupunkisuunnittelun
kanssa. Merkintä sisältää rakennuksiin, pysäköintiin ja piha-alueisiin liittyvät kaikki suunnitelmat.

Keskeisempänä kaavoitustyön lähtökohtana on pidetty Museoviraston mielipiteitä. Kaavoitusta ja
rakennussuunnittelutyötä on tehty Museoviraston ja muiden asiantuntijaryhmien kanssa.

Asemakaavan muutos antaa edellytykset korttelialueen rakentumiseen nykyisten vaatimusten ja
tarpeiden mukaisesti.

Kaava varmistaa pohjaveden suojelua. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä on
viivytettävä kiinteistöllä ja ohjattava ne hulevesijärjestelmään.

Alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla ohjaavat rakennusvalvonnan ja kaavoituksen
yhteistyö.

5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet
Kortteleiden käytön periaatteet, perustelut rakentamista ohjaaville kaavamääräyksille
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Keskeisin lähtökohta kaavatyössä on ollut alueeseen kohdistuvat rakennusten suojelupäätökset ja
merkinnät sekä valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

Kaavoitusta ja rakennussuunnittelutyötä on tehty Museoviraston ja muiden asiantuntijaryhmien
kanssa.

Uudisrakentaminen ja uudet rakennusosat esim. ilmanvaihtokoneet ja talotekniikka tulee sovittaa
luontevaksi osaksi rakennusten arkkitehtuuria kulttuurihistorialliset arvot, materiaalit ja muotokieli
huomioiden.
Tilat saa sijoittaa ylemmän kerroksen yläpuolelle kerrosluvun estämättä.

Kortteli 7
Keskustatoimintojen alue C, käsittää koko korttelin 7. Korttelialueen pinta-ala on 14 669 m2, koko
korttelialueen rakennusoikeuden määrä on yhteensä 25 000 k-m2, joka vastaa tehokkuutta 1,7.
Rakennusoikeus kasvaa voimassa olevasta kaavasta 5 000 k-m2.

Virastotalokortteli on kaupunkikuvallisesti tärkeä alue. Aluetta koskevista suunnitelmista ja
toimenpiteistä on neuvoteltava Museoviraston ja kaupunkisuunnittelun kanssa. Merkintä sisältää
rakennuksiin, pysäköintiin ja piha-alueisiin liittyvät kaikki suunnitelmat.

Korttelialueella sijaitsee yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakenteita mm. roskakatoksia ja
tukimuureja. Nämä rakenteet eivät kuulu suojeltavaan rakennuskokonaisuuteen (sr).

Raatihuoneenkadun puolella Valtion virastotalon pääsisäänkäynnin edustalla on Eero Jokilehdon
suunnittelema vesiallas ja lipputangot sekä myöhemmin lisätyt Keinu-veistos ja jätekatos. Alueelle
tehtävän vihersuunnitelman yhteydessä aluetta voidaan kehittää viihtyisämmäksi esim. istutuksilla
ja käytävillä pintamateriaaleilla.

Pysäköinti
Lääninhallituksen piha-alueella pysäköidään tällä hetkellä jokseenkin epämääräisesti ja sellaisille
alueille, jotka eivät voimassa olevassa asemakaavassa ole tarkoitettu pysäköintialueiksi.
Nykytilanteen mukainen autopaikkavaatimus 1 ap /100 k-m2 laskettuna käytetystä
rakennusoikeudesta edellyttää yhteensä 206 autopaikkaa, jotka jakautuvat seuraavasti:
Virastotalo 141, Poliisitalo 28 ja Lääninhallitus 37 autopaikka.

Virastotalon osalta autopaikkoja on piha-alueella 97 ja autohallissa 48 paikkaa (Yht. 145).
Poliisitalon osalta piha-alueella 4 ja autohallissa 25 paikkaa (Yht. 29). Lääninhallituksella ei
nykytilanteen mukaan ole lainkaan pysäköintipaikkoja. Yhteensä 174 autopaikkaa, joista
piha-alueelle sijoittuu tällä hetkellä 101 autopaikka ja autohalliin 73 paikkaa.

Toriparkista on osoitettu korttelille 50 laskennallisesti korttelin käytössä olevaa ns. velvoitepaikkaa,
joita voidaan käyttää korttelin autopaikkavelvoitteen täyttämiseen. Nämä paikat eivät ole valmiiksi
ostettuja paikkoja toriparkista, vaan autoilija maksaa toriparkin käytöstä normaalin taksan mukaan.
Korttelille on osoitettu 30 paikkaa 300 metrin etäisyydelle kiinteistöstä.

Mikäli Lääninhallituksen rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu, joudutaan autopaikkatarve
määrittämään uuden käyttötarkoituksen mukaisesti ja suunnittelussa on pohdittu minne
mahdollisesti pysäköinnin vaatimat lisäpaikat voidaan sijoittaa.

Kaavassa mahdollistetaan pysäköintipaikkojen, yhdyskuntateknistä huoltoa ja asumista
palvelevien varastotilojen rakentaminen maanalaisina.

Asemakaavaan ei ole merkitty maantasoisia pihan pysäköintimerkintöjä. Alue sisältyy osin
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Suojeltavien rakennusten lisäksi
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rakentamattomien alueiden maisemalliset arvot, osin puistomainen luonne ja kulttuurihistorialliset
ominaispiirteet tulee säilyttää. Autopaikkojen tarkka sijoittaminen maantasoon piha-alueilla
ratkaistaan rakennuslupavaiheessa, jolloin suunnitelmista tulee pyytää Museoviraston lausunto.
Havainnekuvia / ehdotuksia pysäköinnin järjestämisestä piha-alueelle on liitteenä 8.

Pysäköinnissä tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin ja huomioida polkupyörien
pysäköintipaikkojen riittävyys ja sijoittaminen.

5.3.2 Muut alueet

5.4 Kaavan vaikutukset
Ratkaisulla varmistetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelu valtakunnallisesti
arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä.

Kaavaratkaisu vahvistaa alueen asemaa Mikkelin kaupungin palvelurakenteessa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen. Ilmanvaihto-ongelmien
korjaantuessa rakennusta voidaan käyttää tehokkaammin.

Määrältään ja laadultaan merkittävät työpaikat säilyvät.

Hulevesien käsittelyä koskevat kaavamääräykset edistävät terveellisen ja turvallisen
elinympäristön tavoitteen toteutumista.

Alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella, pohjaveden laadun turvaamiseksi on kaavassa annettu
oma määräys, jolla varmistetaan pohjaveden säilyminen puhtaana.

Toteutuessaan asemakaava varmistaa ja vahvistaa suunnittelualueen asemaa osana keskustan
kestävää ja yhtenäistä palvelu- ja yhdyskuntarakennekokonaisuutta.

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Yhdyskuntarakenne
Maakunnallisesti tärkeiden valtion julkisten palvelujen säilyminen kaupungin ydinkeskustassa on
tärkeää. Rakennusten energiataloutta edistetään, kun niiden käyttöä pystytään jatkamaan ja
laatutasoa parantamaan.

Kaupunki- / taajamakuva
Korttelialueelle on ominaista eri aikakausina rakentunut rakennuskanta, jonka joukossa aikansa
rationaalista ja modernia rakennustapaa edustava Valtion virastotalo (1965), joka erottuu hieman
ympäristöään kookkaampana, samoin Lääninhallituksen rakennukset (1843), jotka edustavat
empiretyylistä rakentamista torin laidalla.

Asuminen
Korttelialueella ei ole tällä hetkellä asumista.

Palvelut
Alue sijaitsee Mikkelin keskustan palvelujen ääressä. Suunnittelualueen tarjoamat julkiset palvelut
ovat tärkeät niin seudullisesti kuin maakunnallisesti.
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Työpaikat, elintoiminta
Kaavan vaikutukset eivät merkittävästi muuta vallitsevaa tilannetta ihmisten elinoloista ja
elinympäristöstä. Valtion virastotalon ilmanvaihto-ongelmat korjaantuvat luoden virastossa
työskenteleville / asioiville paremmat olosuhteet.

Määrältään ja laadultaan merkittävät työpaikat säilyvät. Ilmanvaihto-ongelmien korjaantuessa koko
rakennus voidaan ottaa käyttöön.

Kaava mahdollistaa korttelin avaamisen keskustatoimintojen ohella myös muille toiminnoille.
Asemakaavan mukaan keskusta-alueelle sopiva elävöittäminen voidaan ulottaa halutessa myös
tähän kortteliin, esim. avaamalla pienimuotoisia liiketiloja jo oleviin rakennuksiin.

Liikenne
Palvelujen säilyminen ja kehittyminen keskustassa, edistää joukkoliikenteen käyttöä sekä
energiataloutta, kun rakennusten käyttöä voidaan jatkaa ja niiden laatutasoa parantaa.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Mikäli asetuksella
suojeltu rakennus luovutetaan toiselle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pantava
vireille rakennuksen suojelua koskeva asia.

Tekninen huolto
Alueen teknisen huollon verkostot ovat viereisillä katualueilla. Kaukolämpöjohto kulkee
Mikonkadussa. Verkostokartta on liitteenä 6.

Erityistoiminnat
Alue on kameravalvonnan piirissä.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Ympäristön häiriötekijöitä aiheuttaa liikenne meluineen ja päästöineen.
Pohjaveden pilaantumisen estämiseen on annettu oma kaavamääräyksensä.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maisemarakenne, maisemakuva
Suunnittelualue sijoittuu kaupungin ydinkeskustaan ja liikenneverkkoon. Liikenneyhteydet ja
joukkoliikenteen palvelut suunnittelualueelle ovat hyvät. Alue on hyvin saavutettavissa myös
kevyenliikenteen välityksellä. Toriparkki sijaitsee viereisessä korttelissa.

Luonnonolot
Asemakaavan muutoksen vaikutukset luonnonolosuhteisiin ovat vähäiset.

Luonnon monimuotoisuus
Ei vaikutusta.

Pienilmasto
Ei vaikutusta.

Vesistöt ja vesitalous
Alue kuuluu 1. luokan pohjavesialueeseen ja sille sijoittuvat tilat, rakenteet ja järjestelmät on
suunniteltava niin, ettei pohjaveden laatua vaaranneta millään tavoin.
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Maa- ja metsätalous
Ei vaikutusta.

Luonnonsuojelu
Ei vaikutusta.

5.4.3 Muut vaikutukset
Kaava on pyritty laatimaan siten, että se mahdollisimman vähän vaikuttaa kaupunkikuvaan ja
rakennettuun ympäristöön. Virastotalon katolle rakennettavat ilmanvaihtokoneet jäävät Virastotalon
rasterijulkisivun taakse. Virastotalokorttelin perushahmo säilyy ennallaan.  Torilta katsottuna
Valtion virastotalo näyttää korkeammalta, luoden Lääninhallituksen rakennukselle ryhdikkään ja
rauhallisen taustan. Näkymä torilta Lääninhallituksen lasikoiden läpi Tuomiokirkon kellotapuliin
säilyy.

Korttelialue on kaupunkikuvallisesti tärkeä alue. Se ilmentää valtion aluehallinnon kehitystä ja
virastotalorakentamisen arkkitehtuurihistoriaa. Osa alueesta sisältyy valtakunnallisesti
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Mikkelin Hallitustori ympäristöineen RKY 2009).
Aluetta koskevista suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston ja kaupunkisuunnittelun kanssa.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Ympäristön häiriötekijöitä aiheuttaa liikenne meluineen ja päästöineen. Pohjaveden pilaantumisen
estämiseksi on annettu oma kaavamääräys.

Pinta- ja hulevedet tulee johtaa kaupungin rakentamaan hulevesiverkostoon. Vettä
läpäisemättömiltä pinnoita tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella ennen johtamista
sadevesijärjestelmään. Hulevesiä voidaan viivyttää tonteilla käyttämällä vettä läpäiseviä
materiaaleja.

5.6 Kaavamerkinnät- ja määräykset
Liite 3 näyttää asemakaavan muutosehdotuksen. Merkinnät noudattavat pääosin
ympäristöministeriön ohjeita.

5.7 Nimistö
Nimistöön ei tule muutoksia.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ¡a havainnollistavat suunnitelmat

6.2 Toteutteminen ja ajoitus
Hankkeen toteuttamisen aikataulutavoitteena on tilojen käyttöönotto vuonna 2020.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen seuranta tapahtuu yhteistyössä museoviraston, kaupunkisuunnittelun ja Mikkelin
kaupungin rakennusvalvonnan lupamenettelyn kautta tapahtuvaan seurantaan.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää:
-suojeltujen rakennusten ominaispiirteiden säilymiseen
-kaupunkikuvaan
-rakennusten arkkitehtuurin korkealaatuisuuteen
-hulevesien hallintaan
-piha-alueiden suunnitteluun ja toteutukseen
-pysäköintiin.

Ennen asemakaavaehdotuksen lopullista hyväksymistä laaditaan kaupungin ja hakijan kesken
maankäyttösopimus.

Mikkelissä 17 .9.2419 (käsittelypäivämäärä päätöksenteossa)

3r*-Ø¿,;
Päivi Rahik"¡n"n
kaavoittaja

llkka Tarkkanen
kaavoituspäällikkö

LIITTEET
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MIKKELIN KAUPUNKI
VALTION VIRASTOTALO
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.2.2019

Asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 7 sekä katualuetta.
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TEHTÄVÄ Asemakaavan muuttaminen

SUUNNITTELUKOHDE Mikkelin kaupungin keskustassa sijaitseva Valtion virastotalokortteli.

KIINTEISTÖTIEDOT/

OSOITE

Mikkelin 1. kaupunginosan (Savilahti) kortteli 7 tontti 37, rajaavina katuina
Maaherrankatu, Raatihuoneenkatu, Mikonkatu ja Hallituskatu. Valtion
toimipisteiden osoitteet ovat Raatihuoneenkatu 5, Maaherrankatu 16,
Mikonkatu 7 ja Hallituskatu 4.

HAKIJA Suomen valtio / Senaatti-kiinteistöt

SUUNNITTELUN
TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä Mikkelin
virastotalokorttelissa Valtion virastotalon osalta selvittämällä lisärakentamista
koskevat perustiedot ja tilatarpeet toimintojen sijoittamisesta, vaikutukset
ympäristöön ja kaupunkikuvaan, naapurikortteleihin sekä liikenteeseen että
pysäköintiin.

Samalla selvitetään kulttuuriympäristön suojelumerkinnät ja uuden
rakentamisen soveltuvuus ympäristöön.

Mikäli pääkäyttötarkoituksen mukainen lisärakennusoikeus ylittää 500 k-m2,
kaupungin ja valtion välillä tulee tehtäväksi maankäyttösopimus.

LÄHTÖTIEDOT/

NYKYTILANNE

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden
ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien
seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä
valtion viranomaisten toiminnassa. VAT – tavoitteiden kokonaisuuksista tässä
kaavatyössä erityisesti huomioitava on rajoittuminen kulttuuriympäristönä
erityiseen aluekokonaisuuteen (Mikkelin hallitustori ympäristöineen).

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2011. Kaavassa alue on YH Hallinto-
ja virastorakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeutta korttelialueella on
20 000 k-m2.  Kaavassa on myös määrätty siitä, kuinka monta prosenttia
rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuin-, myymälä- ja
liiketiloja varten (yht. 2000 k-m2).

Valtion virastotalo on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi sr, joka on
rakennushistorian, kulttuurihistorian tai kaupunkikuvan kannalta arvokas
rakennus, jonka suojeluarvoja ei saa heikentää korjaus- ja muutostöissä.
Olennaisista muutoksista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.

Lääninhallituksen rakennuksen Maaherrankadun puoleinen sivu on merkitty
suojelumerkinnällä (srs) ja lasikot (sr), lisäksi poliisitalo on osin merkitty sr
merkinnällä.

Uusi laki rakennusperinnön suojelusta on tullut voimaan 1.7.2010 (498/2010).

mlitornle
Kirjoituskone
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Valtion rakennusten suojelua koskevasta asetuksesta luovuttiin. Asetukseen
perustuvat päätökset rakennusten suojelusta pysyvät kuitenkin voimassa,
kunnes rakennusten suojelusta on päätetty uuden lain mukaisesti (LaRS, 24 §).

Lääninhallituksen talo siipineen on suojeltu valtion omistamien rakennusten
suojelusta annetun asetuksen nojalla. Valtioneuvoston päätös 17.6.1993
suojeltu rakennus (480/1985). Muutoksista on kuultava Museovirastoa.

Korttelialue on kaupunkikuvallisesti tärkeä kokonaisuus (sk), joka ilmentää
valtion aluehallinnon kehitystä ja virastorakentamisen arkkitehtuurihistoriaa.
Valtion virastotalokortteli onkin vakiintunut osa Mikkelin kaupunkikeskustaa.

Erillistä vaikutusten arviointiraporttia ei laadita.

Voimassa olevista alueidenkäyttötavoitteista saa lisätietoa kaavan laatijalta ja
osoitteesta: http://www.ymparisto.fi

Maakuntakaavat

Etelä-Savon maakuntakaavassa vahvistettu (4.10.2010) alue on
taajamatoimintojen aluetta (A). Suunnittelualue kuuluu osin
kulttuuriympäristön ja / tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti
merkittävään alueeseen (maV); Mikkelin hallitustori ympäristöineen (maV
8.558). Mikkelin hallitustoriympäristön suojelukohteet (SR 8.634), joista
yhtenä Lääninhallituksen rakennukset. Arvo valtakunnallinen. Alue on
kokonaan pohjavesialueella.

Alueella voimassa olevista maakuntakaavoista ja vaihemaakuntakaavoista saat
tietoa kaavan laatijalta sekä osoitteesta: http://www.esavo.fi/etela-
savon_maakuntakaava

Ote maakuntakaavan yhdistelmästä.

Yleiskaavat
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Oikeusvaikutuksettomassa Mikkelin yleiskaavassa (Kv 2.7.1990)
suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta C. Lääninhallituksen rakennus
on merkitty rakennussuojelukohteeksi.

Ote Mikkelin yleiskaavasta vuodelta 1990.

Uusi kantakaupungin osayleiskaava 2040 on kaavaehdotusvaiheessa, alueelle
on osoitettu seuraavat määräykset.

KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVAN 2040 (ehdotus)

KAAVAMÄÄRÄYKSET

1.Yhdyskuntarakenteen
ohjaus

C-2 Ydinkeskusta /
Keskustatoimintojen alue

2. Liikenne ja
verkostot

Keskustakehä

Pysäköintinormi

Pyöräilyn pääreitti

Ohjeellinen pyöräilyn pääreitti

Pyöräilyn aluereitti

3. Viherrakenne

Sinivihreä sydän

Luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeä alue

mlitornle
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.Vesitalous

Pohjavesialue

Alue, jolla hulevesien
käsittelyyn tulee kiinnittää
erityistä huomiota

Hulevesien valumasuunta

5.Kulttuuriympäristö

Rakennussuojelukohde

Valtakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö

6.Maisema

Ei merkintöjä alueella.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava, joka on vahvistettu 12.12.2011.
Asemakaavassa alue on YH, Hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta.
Rakennusoikeutta korttelialueella on 20 000 k-m2.

Valtion virastotalo on merkitty julkisivuiltaan suojeltavaksi rakennukseksi sr,
joka on rakennushistorian, kulttuurihistorian tai kaupunkikuvan kannalta
arvokas rakennus, jonka suojeluarvoja ei saa heikentää korjaus- ja
muutostöissä. Olennaisista muutoksista on neuvoteltava Museoviraston
kanssa.

Koko korttelialue on merkitty kaupunkikuvallisesti tärkeäksi alueeksi sk.
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Ote ajantasa-asemakaavakartasta.

Lisätietoa voimassa olevan kaavan sisällöstä saat kaavan laatijalta.

Muut aluetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat:

· tarveselvitys toimintojen sijoittamisesta

· selvitetään lisärakentamista koskevat perustiedot

· asemakaavamuutoksen mahdollistaman rakentamisen vaikutukset
ympäristöön ja kaupunkikuvaan sekä naapurikortteleihin että
liikenteeseen.

Senaatti-kiinteistöt on hakenut poikkeamista Mikkelin virastotalon
keskimmäisen osan osalta ilmanvaihtokoneiden uusimista varten.
Rakennusvalvonta ja museovirasto ovat käyneet alustavia neuvotteluja
erilaisista vaihtoehdoista ilmanvaihtojärjestelmien toteuttamiseksi.
Neuvotteluissa on päädytty muuttamaan alueen asemakaavaa, jolla
mahdollistetaan toimintojen rakentaminen ja sijoittaminen.

LAADITTAVAT
SELVITYKSET

Asemakaavatyötä varten laaditaan seuraavat selvitykset:

Kaavatyön aikana käytetään hyödyksi alueelle jo laadittuja selvityksiä.
Kaavatyön aikana voidaan laatia tarpeellisia selvityksiä, mikäli kaavatyön
edetessä ilmaantuu lisäselvitystarpeita.

Laadittavat selvitykset liitetään osaksi nähtäville asetettavaa kaavamateriaalia.

MAANOMISTUS Suunnittelualueen omistaa Suomen valtio ja sitä hallinnoi Senaatti-kiinteistöt.
Ympäröivät katualueet ovat Mikkelin kaupungin omistuksessa.

ARVIOINTITIEDOT Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta:

- Suhde ylemmän asteisiin suunnitelmiin, kuten yleiskaavaan,
maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

- Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
- Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
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- Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön

Arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin yhteydessä asiantuntijoiden ja osallisten
kanssa Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.
Erillistä vaikutusten arviointisuunnitelmaa ei tarvita.

Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimuksen (MRL 91 b §)
tekemistä, mikäli pääkäyttötarkoituksen mukainen lisärakennusoikeus ylittää
500 k-m2.

OSALLISET 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.

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.

Lisäksi osallisia ovat eri viranomaistahot:

- Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Etelä-Savon maakuntaliitto
- Museovirasto
- Väylävirasto
- Etelä-Savon Energia Oy ESE
- Etelä-Savon pelastuslaitos
- Teleoperaattorit
- Mikkelin Vesilaitos
- Kaupungin viranomaiset (rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut,

maaomaisuuspalvelut,Infra-aluepalvelut,
kaupunkiympäristölautakunta, kaupunginhallitus)

- Asukasyhdistykset
- Mikkeli-Seura ry.

Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa.

Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä olevan
osallisuudenmääritelmän.

OSALLISTUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN
JÄRJESTÄMINEN

Asemakaavatyön alkamisesta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä
kaupungin kotisivulla (www.mikkeli.fi).

Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös kaupunginvirastotalolla
(Maaherrankatu 9-11) teknisen toimen asiakaspalvelupisteessä tai
kaupunkisuunnitteluosastolla 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
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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 tarvittaessa
kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheessa ja niistä tiedotetaan kaupungin
internetsivuilla sekä paikallislehdessä.

Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kaupungin virallisissa
ilmoituslehdissä, nettisivuilla www.mikkeli.fi sekä keskeisille osallisille kirjeellä.

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa kaavoituskatsauksessa.

KÄSITTELYN

TAVOITEAIKATAULU

Aloitusvaihe / vireilletulo: helmikuu / 2019

Ehdotusvaihe:  syksy/ 2019

Hyväksymisvaihe: loppuvuosi / 2019

VALMISTELUSTA
VASTAA

Lisätietoa antaa ja palautetta vastaanottaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta:

Kaavoittaja
Päivi Rahikainen
puh. 040 129 5039
s-posti: paivi.rahikainen(at)mikkeli.fi

Kaavoituspäällikkö
Ilkka Tarkkanen
puh. 050 311 7130
s-posti: ilkka.tarkkanen(at)mikkeli.fi
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 491 Mikkeli Täyttämispvm 10.09.2019
Kaavan nimi 1.kaupunginosa, savilahti, kortteli 7 Virastotalo
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 0982
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,7535 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]1,7535
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,7535 100,0 25000 1,43 0,0000 5000
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä     -1,4699 -20000
C yhteensä 1,4699 83,8 25000 1,70 1,4699 25000
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,2836 16,2     
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,7535 100,0 25000 1,43 0,0000 5000
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä     -1,4699 -20000
YH     -1,4699 -20000
C yhteensä 1,4699 83,8 25000 1,70 1,4699 25000
C 1,4699 100,0 25000 1,70 1,4699 25000
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,2836 16,2     
Kadut 0,2836 100,0     
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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LIITE 10

”Valtion Virastotalo / Raatihuoneenkatu 5” saadut lausunnot OAS/luonnoksesta/ehdotuksesta

1. Deski / Telia Finland Oyj / Tampere
8.3.2019

1.1 Raatihuoneenkatu 5 kiinteistön katolla si-
jaitsee Telain tukiasema. Uudisrakentami-
sella voi olla vaikutusta tukiaseman toimin-
ta-alueeseen / toimintaan alueella. Mikäli
alueelle rakennetaan, tulee olla hyvissä
ajoin yhteydessä Teliaan, jotta tukiaseman
toiminta saadaan varmistettua.

Tukiasema tulee siirtää pois katolta jo turvallisuus-
syistä. Sitowise etsii / selvittää tukiaseman uuden
paikan.

2. Mikkeli-Seura ry 18.3.2019

2.1 Senaatti-kiinteistöt on hakenut poikkeamis-
ta Mikkelin virastotalon keskimmäisen osan
osalta ilmanvaihtokoneiden uusimista var-
ten. Rakennusvalvonta ja museovirasto ovat
käyneet alustavia neuvotteluja erilaisista
vaihtoehdoista ilmanvaihtojärjestelmien to-
teuttamiseksi. Neuvotteluissa on päädytty
muuttamaan alueen asemakaavaa, jolla
mahdollistetaan toimintojen rakentaminen
ja sijoittaminen.

2.2 Mikkeli-Seuralla ei ole huomautettavaa il-
manvaihtokoneiden uusimiseen, sikäli kun
se tehdään yhteistyössä Museoviraston
kanssa ja museovirastoa kuunnellen. Seura
kuitenkin toivoo, että rakennelma tehdään
siten, että se istuu ympäristöönsä hyvin, ja
että rakentaminen muutenkin muuttaa si-
säpihan ilmettä mahdollisimman vähän.
Seura haluaa korostaa myös, että mikäli
asemakaavan muutokseen sisällytetään
muutakin uutta rakentamista, tulee asiassa
kuulla kulttuuriperinnön asiantuntijoita.

Museoviraston kanssa on käyty neuvotteluja erilai-
sista vaihtoehdoista ilmanvaihtojärjestelmien to-
teuttamiseksi.
Museoviraston kanta otetaan huomioon kaavamuu-
tosta tehtäessä.

3. ESE-Verkko Oy (sähköposti 22.3.2019)

3.1 Alueen sähköjakelun kannalta tulisi varmis-
tua riittävästä kapasiteettista ja sähkönlaa-
dusta, jossa huomioidaan korttelin tulevat
sähköntarpeet. Tällä hetkellä Virastotaloa
syötetään Mikonkatu 2 tontilla olevalta
muuntamolta (joka jo nyt on kapasiteettin-
sa ylärajoilla). Virastotalon liittymän alla on
tällä hetkellä myös lääninhallituksen raken-
nukset.

Puistomuuntamolle ehdotettu paikka Lääninhalli-
tuksen viherpihan eteläpäässä ei ole paras mahdol-
linen. Puistomuuntamolle etsitään vaihtoehtoinen
paikka ja kuullaan Museoviraston ja Elyn kanta asi-
aan.
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3.2 Mikäli alueen sähkötehot kasvavat, ja/tai
lääninhallituksen rakennuksen irrotetaan vi-
rastotalon sähkösyötöstä (rakennuksen
eriytetään), tulisi kortteliin varata paikka
ESE-Verkon uudelle puistomuuntamolle.

3.3 Uuden puistomuuntamon mitat olisivat
noin 2,5x3x2m (leveys, pituus, korkeus).
Huom: minimietäisyys olemassa olevasta
rakennuksesta 8m. Muuntamo on pinnoi-
tettavissa eri pinnoitteilla/väreillä miljöö-
seen soveltuvaksi.

3.4 Uudella puistomuuntamolla olisi mahdollis-
ta syöttää kaikki korttelin rakennukset (po-
liisitalo, virastotalo ja lääninhallituksen ra-
kennukset) ottaen huomioon tulevaisuuden
sähköntarpeet, kuten sähköautot.

3.5 Konsultti (Suomen Controlteam) on lähes-
tynyt Senaatin valtuuttamana ESE-Verkkoa
ja pyytänyt tietoja sähkönsyöttömahdolli-
suuksista liittyen lääninhallituksen raken-
nusten eriyttämiseksi virastotalosta. Myös
heille on esitetty tarve uudesta puisto-
muuntamosta.

4. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (ELY-keskus) 25.3.2019

4.1 Mikkelin kaupunki on pyytänyt Pohjois-
Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruk-
tuuri –vastuualueen lausuntoa Savilahden
kaupunginosan (Kortteli 7 / Valtion virasto-
talo / Raatihuoneenkatu 5)  asemakaava-
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta.

4.2 Kaavamuutoksen suunnittelualue sijoittuu
Mikkelin ydinkeskustaan. Kaavatyön tavoit-
teena on tehostaa maankäyttöä virasto-
korttelissa Valtion virastotalon osalta selvit-
tämällä lisärakentamista koskevat perustie-
dot ja tilatarpeet, sekä vaikutukset mm.
kaupunkikuvaan ja liikenteeseen ja pysä-
köintiin. Ko. kortteli sijoittuu Kantakau-
pungin osayleiskaavan Liikenne ja verkostot
– kaavakartassa keskustakehän sisälle (Hi-
dasta kaupunkialuetta), jossa tulee erityi-
sesti suosia ja tukea ratkaisuissa kävelyä.

Merkitään tiedoksi
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4.3 Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja inf-
rastruktuuri –vastuualue ei ole kaavamuu-
toksen valmisteluaineistoon
huomauttamista.

5. Museovirasto 1.4.2019

5.1 Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu on
pyytänyt Museoviraston lausuntoa Valtion
virastotaloa koskevan kaavamuutoksen vi-
reille tulosta.

5.2 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on
tehostaa maankäyttöä Mikkelin virastotalo-
korttelissa Valtion virastotalon osalta selvit-
tämällä lisärakentamista koskevat perustie-
dot ja tilantarpeet toimintojen sijoittami-
sesta, vaikutukset ympäristöön ja kaupunki-
kuvaan, naapurikortteleihin sekä liikentee-
seen ja pysäköintiin.

5.3 Kaavamuutos koskee Mikkelin hallitustorin
ja sen ympäristön muodostamaa valtakun-
nallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Kaavamuutosalueen historial-
linen rakennuskanta on Mikkelin merkittä-
vämpiä, ja sen arvojen säilyminen tulee tur-
vata.

5.4 Virastokorttelin kolme vahvinta rakennusta
eli entiset Mikkelin lääninhallituksen raken-
nukset on suojeltu valtioneuvoston suoje-
lupäätöksellä 17.6.1993 valtion omistamien
rakennusten suojelusta annetun asetuksen
(480/85) nojalla. Lääninhallituksen taloa
koskee suojeluluokka S1 eli siitä on suojeltu
sekä sisätilat että ulkoasu. Kahta siipiraken-
nusta koskee suojeluluokka S2, mikä tar-
koittaa tässä tapauksessa ulkoasun suoje-
lua.

5.5 Lääninhallituksen rakennukset interiöörei-
neen muodostavat erityisen arkkitehtonisen
kokonaisuuden ja ovat merkittävä osa pai-
kallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnalli-
sesti merkittävää hallintohistoriallista koko-
naisuutta ja jatkuvuutta.

5.6 Senaatti-kiinteistöt tutkii parhaillaan edelly-
tyksiä luopua lääninhallituksen rakennusten
valtio-omistuksesta. Museoviraston kanta

Merkitään tiedoksi
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on, että kaavamuutos tulee laatia siten, että
se tukee myös lääninhallituksen rakennus-
ten säilymistä valtion omistuksessa ja käy-
tössä.

5.7 Valtion virastotalon keskimmäisen osan
ylimpään kerrokseen on suunniteltu ilman-
vaihtokoneiden uusimista. Se voidaan mah-
dollistaa kaavaratkaisussa edellyttäen, että
uusiminen tehdään arkkitehtuurin ominais-
luonteeseen soveltuen.
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