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TEHTÄVÄ 

 

Asemakaavan muuttaminen. 

SUUNNITTELUKOHDE Asemakaavan muutoksen kohde sijaitsee 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) 
korttelissa 15, Pihlajatien ja Koivukadun liittymässä. Mikkelin torille matkaa on 
noin 2 km. Sijainti näkyy kansilehdellä.   

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 0,18 hehtaaria. Tontilla sijaitsee entinen 
myymälärakennus, jonka siipiosassa on asuintiloja. 

KIINTEISTÖTIEDOT 

 

OSOITE 

 

Kaavamuutos käsittää yhden tontin, kiinteistötunnus: 491-14-15-16, joka on 
Rakennusliike Ola Oy:n omistuksessa. 

Pihlajatie 12 

 

HAKIJA Asemakaavan muutos on tullut vireille Rakennusliike Ola Oy:n toimesta. 

SUUNNITTELUN 
TAVOITE 

Tavoitteena on korvata toimintansa lopettanut asuin/liikerakennus 

kuusikerroksisella asuinkerrostalolla. Uudisrakennus täydentää Pihlajatien ja 

Koivukadun varressa olevaa kerrostaloaluetta.  

 

 

 

LÄHTÖTIEDOT/ 

NYKYTILANNE 

 

 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (VAT) 

Voimassa olevista alueidenkäyttötavoitteista saa lisätietoa kaavan laatijalta ja 

osoitteesta: http://www.ymparisto.fi. 

Etelä-Savon maakuntakaavassa, vahvistettu 4.10.2010, alue on 

taajamatoimintojen aluetta A (ruskealla merkitty alue).   

 

http://www.ymparisto.fi/
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Kantakaupungin osayleiskaavan 2040 on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 
17.6.2019. Siinä suunnittelualuetta koskevia kaavamääräyksiä ovat: 

 

1. Yhdyskuntarakenteen ohjaus 

Kehittyvä taajama (ruskealla merkitty 
alue). 

Tiivistyvä, toiminnoiltaan monipuolinen 
taajamarakenteen alue, jolla 
maankäytön muutosten ja 
tehostamisen tulee perustua 
asemakaavoitukseen. Uusien 
rakennuspaikkojen muodostaminen 
vaatii pohjakseen asemakaavan. 
Alueella voi sijaita monipuolisesti 
erilaisia talotyyppejä. Suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon lähivirkistyksen 
tarpeet sekä paikallisten 
viheryhteyksien jatkuminen. Alueella 

tulee kiinnittää huomiota joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin. 
Alueelle saa sijoittaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita sekä sellaisia 
pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman 
pilaantumista tai niihin verrattavia ympäristöhaittoja. 

 

  

2. Liikenne ja verkostot 

Jyväskyläntie on esitetty mustalla 
viivalla, joka tarkoittaa 
valta/kantatietä. Savilahdenkatu on 
luokituksessa  seututie/pääkatu. 
Pihlajatietä reunustaa oranssi 
vyöhyke, joka osoittaa ne väylät, 
joiden suunnittelussa joukkoliikenne 
tulee ottaa huomioon.  
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3. Viherrakenne 

Laihalammen ympärille on osoitettu 
kolmenlaisia alueita:  

Kaupunkivihreä (vihreä rasteri) 

 Kaupunkirakenteeseen kytkeytyvä 
viheralue, jolla voi sijaita puistoja, 
kaupunkimetsiä, suojaavia viheralueita 
sekä rakennettuja viheralueita, kuten 
hautausmaita. Alueen suunnittelussa 
tulee pyrkiä yhtenäisten virkistysreittien 
aikaansaamiseen sekä kiinnittää 
erityistä huomiota ympäristön ja 
taajamakuvan edustavuuteen 

Sinivihreä sydän (pisterasteri) 

Kaupunki- ja maisemarakenteen osa, 
johon sisältyy ekologian, vesitalouden ja 
virkistyksen kannalta tärkeitä viher- ja 
vesiympäristöjä. 

LUO-alueet (punainen rajaus) 
Tarkemman suunnittelun yhteydessä alueen arvot tulee selvittää ja huomioida. Alueen 
rakentaminen ja muokkaaminen tulee tapahtua luonnonarvoja heikentämättä. 

 

 

 

4. Vesitalous 

Laihalampi on rajattu vihreällä. 

Tällä merkinnällä on osoitettu alueet, 
jotka ovat tärkeitä hulevesien sääntelyn 
kannalta. 
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5. Kulttuuriympäristö 

Kaupunkikuvallisesti arvokas alue 
Lehmuskatu, Poppelitie, paikallisesti 
arvokas. 

Alueella on maakunnallisesti tai 
paikallisesti arvokasta rakennettua 
kulttuuriympäristöä. Aluetta tai alueen 
kohteita koskevissa toimenpiteissä, alueen 
tarkemmassa suunnittelussa tai aluetta 
asemakaavoitettaessa on otettava 
huomioon rakennetun ympäristön 
kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti 
sekä kuultava Mikkelin 
kaupunkisuunnittelua. Aluerajaus on 
ohjeellinen. 

Rakennussuojelukohteet:  

Harjun hautausmaan ruumishuone 

Kiiskinmäen vesitorni 

 

 

6. Maisema 

Merkittävä maastonmuoto: 

 
Harjunmäki 

Alueen maisemalliset ominaispiirteet tulee 
säilyttää. Metsätalouden toimenpiteet tulee 
suorittaa alueen erityisluonteen 
edellyttämällä tavalla. Alueelle ei tule 
sijoittaa ympäristöön ja maisemaan huonosti 
soveltuvaa rakentamista, uusia 
liikenneväyliä tai pääsähkölinjoja. Alueella ei 
tule toteuttaa maa-ainesten ottoa tai muita 
alueen ominaispiirteitä heikentäviä 
toimenpiteitä 
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Alueella on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty 10.8.1967. Siinä 
kaavanmuutosalue on osoitettu asuin- ja liikerakennusten alueeksi (AL). 
Rakennusoikeus on 600 k-m2 ja kerrosluku yksi. 

 

LAADITTAVAT 
SELVITYKSET  

Asemakaavatyötä varten laaditaan seuraavat selvitykset: 

Kaavatyön aikana voidaan laatia tarvittavia selvityksiä tarpeen vaatiessa. 

 

MAANOMISTUS Suunnittelualue on Rakennusliike Ola Oy:n omistuksessa. Asemakaavan muutos 
saattaa edellyttää maankäyttösopimuksien (MRL 9b §) tekemistä. 
 

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 

- Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

- Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön 

- Sosiaaliset vaikutukset 

- Oikeusvaikutukset 

 

Arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin yhteydessä asiantuntijoiden ja osallisten 
kanssa Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Erillistä 
vaikutusten arviointisuunnitelmaa ei tarvita.  
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Suunniteltava tontti sijaitsee kerrostalo- ja omakotialueiden liitoskohdassa. 
Rakennuksessa ollut päivittäistavarakauppa on lopettanut toimintansa. Talon 
siipiosa on edelleen asuinkäytössä. Tontin laidoilla kasvaa muutamia puu- ja 
pensasryhmiä. 

Linja-autoliikenteen pysäkit sijaitsevat Pihlajatiellä.  
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Hahmotelma korttelista 15, jossa uudisrakennus ja pihajärjestelyt on esitetty. 

 

 

 

 

Hahmotelma kaavamuutoksesta 
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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 Energia Oy ESE 

• Kaupungin viranomaiset  

• Mikkelin Vesilaitos 

• teleoperaattorit 

• Etelä-Savon pelastuslaitos 

 

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 yhteystiedot on esitetty 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin.  

Osalliset pääsevät vaikuttamaan kaavan laadintaan asukastilaisuuden sekä 
virallisten nähtävillä olojen kautta. Yleisötilaisuus järjestetään kaavan luonnos- 
/ehdotusvaiheessa ja siitä 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 / 2020 

Ehdotusvaihe: kevät/ 2020 

Hyväksymisvaihe: kevät-kesä / 2020 

http://www.mikkeli.fi/
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VALMISTELUSTA  Ilkka Tarkkanen 

VASTAAVAT Kaavoituspäällikkö puh. +358 50 311 7130 

  e-mail: ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi 

   

  Arkkitehti safa/mark Tapani Vuorinen 

  Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy 

  Vuorikatu 5 B 10   15110 LAHTI  

  sähköposti  tapani.vuorinen@phnet.fi 

 

  5.2.2020  Tapani Vuorinen   
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