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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Selostus liittyy 17.11.2015 päivättyyn asemakaavakarttaan ja -määräyksiin. Kaa-
van laatiminen on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Asemakaavan muutos koskee 
Tikkalan 35. kaupunginosan korttelia 2 ja sen ympärille sijoittuvaa asemakaavoit-
tamatonta aluetta. Asemakaavan muutoksella ja asemakaavalla muodostuu kortte-
lit 2, 3 ja 4. 
 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Mikkelin Tikkalassa, noin 7 km Mikkelin ydinkeskustasta 
länteen.  Kaava-alue rajautuu etelässä Vanhaan Otavantiehen ja idässä Syvänie-
mentiehen. Asemakaava sijoittuu kiinteistöille 491-417-3-13, 491-417-3-14, 491-
417-3-236, 491-35-2-1 ja 491-895-1-5105. 

 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on Syvänniementie 2 (Tikkala). Kaavan päätarkoituksena on 
luoda mahdollisuus alueen käyttämiseksi teollisuuden tarpeisiin. Alueelle saa kaa-
van mukaan rakentaa maksimissaan kaksikerroksisia teollisuus- ja varastoraken-
nuksia. Kaava-alueen pinta-ala on 15,7 ha. 
 
Asemakaavamuutoksilla varaudutaan alueen teollisten palveluiden jatkokehittämi-
seen. Tarkoituksena on tarkastella esimerkiksi elintarvike- tai lääketeollisuuden si-
joittumista alueelle ja yhteen sovittaa suunniteltu toiminta ympäristön muun maan-
käytön kanssa. 
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1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2014 
2. Asemakaavan seurantalomake 
3. Ote ajantasa-asemakaavasta 
4. Asemakaavaehdotus 
5. Luontoselvitys 16.4.2015, FCG 
6. Luontoselvitys 31.5.2012, Enviro Oy 
7. Havainnekuvia mahdollisesta toteutussuunnitelmasta 
8. Lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
9. Lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet ehdotusvaiheesta 

 
 

1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taus-
taselvityksistä ja lähdemateriaalista 

  Etelä-Savon maakuntaohjelma (2011-2014) ja sen toteuttamissuunnitelma 
 2012-2014  

  Mikkelin kaupungin ympäristöstrategia vuosille 2010-2014 (2010) 
  Mikkelin luonto ja arvokkaat luontokohteet (2009) 
  Mikkelin kaupunkiseudun rakennemalli (2012) 
  Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma(2011) 
  Mikkelin seudun maankäytön ja liikenteen vetovoimatekijät; Paras -

 suunnitteluohjelman perusteita loppuraportti 20.8.2007 
  Mikkelin kaupungin strategia 
  Muut kunnan strategiat ja ohjelmat 
  Vt 5 eritasoliittymän yleissuunnitelma  
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi on tullut kaupungilta. 

Mikkelin kaupunki on valinnut kaavakonsultiksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n. 

Kaava on tullut vireille 7.10.2014. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu Länsi-
Savossa ja Kaupunkilehdessä, Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla ja Mikkelin kau-
pungin kotisivuilla internetissä. 

Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 15.11.2014  

Viranomaistyöneuvottelu pidettiin 15.10.2014.  

Yleisötilaisuus pidettiin 20.11.2014. 

Täydennetään kaavaprosessin edetessä. 

 

2.2 Asemakaava 

Kaavan laatimisella mahdollistetaan Tikkalan teollisuusalueen kehittyminen län-
teen. Alueelle mahdollistetaan kaavalla uusien teollisuus- ja varastorakennusten 
rakentaminen kuitenkin siten, että alueen arvokkaiden luontokohteiden säilyminen 
turvataan. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa kaavan tultua hyväksytyksi ja saatua 
lainvoiman. Alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako, jonka perusteella tontteja 
aletaan myydä. Kaava-alue rakentuu sitä mukaa, kun tonteille löytyy yrittäjiä. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Mikkelin Tikkalassa, noin 7 km Mikkelin ydinkeskustasta 
länteen. Kaava-alue rajautuu etelässä Vanhaan Otavantiehen ja idässä Syvänie-
mentiehen. 
 
Suunnittelualue on tällä hetkellä lähinnä metsämaata. Suunnittelualueen itäosassa 
sijaitsee kaukolämpö- ja höyryasema jota tulevat teollisuuden toimijat voivat hyö-
dyntää omassa toiminnassaan. Välittömästi suunnittelualueen itäpuolella on HK 
Scanin tehdas. 
 

 
Kuva 1: Näkymä Vanhalta Otavantieltä suunnittelualueelle. Lähde: Google Street 
View 2015. 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva 

Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja. Syväniementiehen rajautuva pensastoinen 
ja lehtimetsäinen reunavyöhyke pehmentää havumetsäistä maisemakuvaa. 
 
Luonnonolot 

Alueen kallioperä on kiillegneissiä. Maaperältään alue on valtaosin hiekkamoreeni. 
Naaranginjoen varressa on saraturvetta ja alueen itä- ja eteläosassa on hieman 
kalliomaata. 

Pienilmasto 

Kaava-alueen pienilmasto vaihtelee varsin vähäisesti. Naaranginjoen varressa on 
tasainen kostea pienilmasto. Alueelta puuttuvat pienilmastoltaan äärevät luontaiset 
elinympäristöt. 
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Vesistöt ja vesitalous 

Kaava-alue sijaitsee Emolanjoen valuma-alueella (9.2.2010). Alueen halki menee 
Naaranginjoki, joka laskee kaava-alueen pohjoispuolella olevaan Iso-Vuolinko ni-
miseen järveen (04.153.1.030). Iso- Vuolinko on melko kirkasvetinen järvi. Naa-
ranginjoki on kaava-alueen kohdalla uomaltaan varsin luonnontilainen ja hiekka-
pohjainen. Uomaa on kuitenkin joskus paikoin perattu.  Alueella ei ole luokitettuja 
pohjavesialueita. 

 
Maa- ja metsätalous 

Alueen metsät ovat talousmetsiä.  
 

 
Kuva 2: Tuore kuusivaltainen metsä on alueella vallitsevana metsätyyppinä. 
 
Luonnon monimuotoisuus 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit 

Alueella uhanalaisimmat luontotyypit ovat metsäkorte-, kangas- ja ruohokorpi. 
Näistä metsäkortekorpi on koko maassa erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi. 
Kangas- ja ruohokorpi ovat vaarantuneet (VU). Lisäksi alueella on pienialaisesti 
tuoretta keskiravinteista lehtoa (VU). Naaranginjoki voidaan luokittaa luontotyyppiin 
pienet havumetsävyöhykkeen joet, joka on silmälläpidettävä (NT) luontotyyppi. 
 
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit 

Alueelta todettiin merkkejä uhanalaisesta liito-oravasta. 
 
EU:n lintudirektiivin lajit ja Suomen erityisvastuulajit 

Alueelta ei ole tiedossa tai havaittu lintudirektiivin tai vastuu lajeja. 
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Luontodirektiivin liitteen II ja IV (a) lajit 

Selvitysalueelta havaittiin 26.3.2015 kaksi liito-oravan papanapuuta alueen etelä-
reunalta. Varttunut kuusikko, missä papanapuut sijaitsevat, on pinta-alaltaan noin 
0,6 ha. Liito-oravan ruokailualueet ovat Naaranginjoen varressa (koivikko) ja Syvä-
niementiehen rajautuvassa pienessä haapametsikössä. Lisäksi yksittäiset haavat 
jokivarressa ovat lajin ruokailupuita. Koko selvitysalue on lajin elinpiiriä eli laji liik-
kuu alueella. Lajin mahdolliset liikkumisväylät on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

 
Kuva 3: Liito-oravan elinympäristö. 

 
Luonnonsuojelu 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Na-
tura 2000- verkoston kohteita, jotka tulisi tämän hankkeen yhteydessä huomioida. 

 
Paikallisesti arvokas Naaranginjoen korvet on pinta-alaltaan noin 1,8 ha. Kohde 
muodostuu Naaranginjoesta ja sen välittömästä rantavyöhykkeestä ja siihen liitty-
vistä korvista. Nämä korvet ovat kangas-, metsäkorte- ja ruohokorpia. Korpien 
aluskasvillisuutta luonnehtivat valtaosin hapra-, korven-, vaalea- ja rämeenrah-
kasammal, mustikka, puolukka, metsäkorte, raate, siniheinä, tähtisara, kurjenjalka 
ja paatsama. Jokivarressa kasvaa ruohohelpiä, metsäalvejuuri, hiirenporras, suo- 
ja korpi-orvokki, ranta-alpi, korpikaisla ja rätvänä. Puusto on kuusivaltaista, mutta 
jokivarressa on myös koivuvaltainen kuvio, missä on aliskuusia. Myös harmaalep-
pää kasvaa jokivarressa. Lisäksi kuusien joukossa on hieman haapaa ja mäntyä. 
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Kuva 4: Naaranginjoen korvet. 
 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alue sijaitsee olemassa olevan teollisuusalueen vieressä hyvien kulkuyhte-
yksien varressa. Kaava-alueelta 500 metrin päässä kulkee valtatie 5. Kaava-
alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asumista. Noin 200 
metsin päässä kaava-alueesta sijaitsee Murtovaaran maatila ja samoin noin 200 
metrin päässä suunnittelualueelta Iso-Vuolinko järven rannalla on muutama loma-
asunto. Valtatie 5:n eteläpuolella Tikkalan tien varressa on jonkin verran vakituista 
asumista. Lähin tiiviimpi asuinalue sijaitsee noin 1,2 kilometriä suunnittelualueelta 
koilliseen. 
 
Alueella ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, eikä museoviraston re-
kisteristä löytyviä muinaismuistoja. 
 
Kaava-alueen vesijohdot liitetään Mikkelin vesilaitoksen verkostoon. Viemäriverkko 
liitetään kunnallisviemäriin. 
 

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualueen maanomistajat ovat suuruusjärjestyksessä Mikkelin kaupunki ja 
Etelä-Savon Energia. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvityk-
set 

3.2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

MRL edellyttää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) huomioon otta-
mista siten, että edistetään niiden toteuttamista alueidenkäytön suunnittelussa 
(MRL 24 §). Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston 
päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seu-
raaviin kokonaisuuksiin: 

 Toimiva aluerakenne 

 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Suunnittelualuetta koskevat ainakin seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet: 

Toimiva aluerakenne: 

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkei-
noelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä 
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön 
laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Alueraken-
teen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vah-
vuuksiin ja sijaintitekijöihin. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elin-
keinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskunta-
rakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän 
toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja 
vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suur-
onnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja 
niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, 
yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: 

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja 
herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä 
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suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonaluei-
den välillä edistetään. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäy-
tön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava 
siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: 

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa 
olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. 

3.2.3 Maakuntakaava 

Etelä-Savossa on voimassa ympäristöministeriön 4.10.2010 vahvistama Etelä-
Savon maakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muil-
ta osin paitsi neljän vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osalta. KHO on päätök-
sellään 19.8.2011 pitänyt ympäristöministeriön päätöksen voimassa. 

Kuva 5: Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu 
punaisella ympyrällä. 

Maakuntakaavassa on suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen osoitet-
tu seuraavat merkinnät ja määräykset: 

Päävesijohto (ohut musta viiva suunnittelualueella) 

Merkinnällä osoitetaan veden johtamisen kannalta merkittävät yhteydet. Alueella 
on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

Teollisuus- ja varastoalue / palvelujen alue (t/p) 

Kohdemerkinnällä osoitetaan maakuntakeskuksen, seutukeskusten ja paikalliskes-
kusten ulkopuolella oleva seudullisesti merkittäviä Tikkalan teollisuus- ja palvelu-
alue. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtai-
sempaa suunnittelua.  
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Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on sovellettava palvelujen alueen (p) ja 
teollisuus ja varastoalueen (t) kohdemerkinnöille annettuja suunnittelumääräyksiä. 

Palvelujen alueen kohdemerkinnän suunnittelumääräyksen mukaan: 

”Alueen maankäytön ja rakentamisen mitoitus, sijainti ja laajuus on määritettävä 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat kestävän ja 
toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden osana seudun palvelu- ja yhdyskuntara-
kennetta. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikenne-
järjestelyihin. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa osoittaa seudullisesti merkittävä palvelukeskittymä. Alueelle ei saa 
sijoittaa vähittäiskaupan seudullisia suuryksikköjä.” 

Teollisuus- ja varastoalueen suunnittelumääräyksen mukaan: 

”Alueiden suunnittelussa on sovellettava paikalliskeskuksen kohdemerkinnälle (a) 
annettuja suunnittelumääräyksiä.” 

Paikalliskeskuksen suunnittelumääräyksen mukaan: 

”Maakuntakaavan keskusverkon (maakuntakeskus, seutukeskukset ja paikallis-
keskukset) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota alueen oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin: 

 kilpailukykyisen tonttitarjonnan varmistamiseen hyödyntämällä ja eheyt-
tämällä olemassa olevaa kaupunki- ja yhdyskuntarakennetta  

 seudullisten asiointi- ja palvelualueiden toiminnallisen vuorovaikutuksen 
kehittämiseen ja tukemiseen 

 seudullisten ja paikallisten palvelu-, työpaikka-, teollisuus- ja matkailu-
alueiden mitoitukseen ja toimintojen yhteensovittamiseen kestävän kehi-
tyksen periaatteet huomioiden. 

 palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuuteen julkisella kulkuvälineellä ja 
kevyen liikenteen avulla  

 vapaa-ajan asumisen ja matkailun kytkemiseen kiinteäksi osaksi muuta 
palvelu- ja yhdyskuntarakennetta  

 riittävien virkistysalueiden varaamiseen, virkistysalueiden ja ulkoilureitti-
en seudulliseen jatkuvuuteen sekä yhteyksiin taajamakeskukseen ja pal-
veluihin  

 taajamien rakentamattomiin ranta-alueisiin, yhteyksiin luontoon, rantaan 
ja veteen - alkutuotannon ja maiseman kannalta merkittävien yhtenäisten 
peltoalueiden säilyttämiseen tuotannossa 

 luonnon, erityisesti järvi- ja rantaluonnon sekä alueella sijaitsevien kult-
tuuriympäristön ja/tai maiseman kannalta tärkeiden alueiden ja kohteiden 
kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen vaalimiseen ja säilymiseen sekä kes-
tävään aluetaloudelliseen hyödyntämiseen 

 Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvien hait-
tojen, kuten tulvavaaran lisääntymisen, huomioimiseen.  
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava maakuntakaavan kohde-
luettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuu-
riympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset.” 

Taajamarakenteen laajenemissuunta (nuoli) 

Merkinnällä osoitetaan maakuntakeskuksen kehittymistä tukevat taajamatoiminto-
jen alueen yhdyskuntarakenteen kannalta tavoiteltavat laajenemissuunnat.  

Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava se, 
mitä taajamatoimintojen alueen (A) suunnittelumääräyksessä määrätään. 

Määräyksellä pyritään mm. mahdollistamaan kilpailukykyistä tonttitarjontaa, yhteen 
sovittaa työpaikka- ja teollisuusalueita kestävän kehityksen periaatteet huomioiden, 
edistää alueiden saavutettavuutta julkisilla kulkuvälineillä ja kevyen liikenteen avul-
la, varata riittävästi virkistysalueita ja ulkoilureittejä, luonnonperintäarvojen vaalimi-
seen sekä kestävään aluetaloudelliseen hyödyntämiseen, ilmastonmuutoksen eh-
käisyyn ja siitä aiheutuvien haittojen huomioimiseen. 

3.2.4 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1995 vahvistunut Rantakylän osayleis-
kaava. Suunnittelualue sisältyy myös vireillä olevaan Mikkelin kantakaupungin 
osayleiskaavan alueeseen. 

 

 Kuva 6: Ote rantakylän osayleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 
on merkitty kuvaan punaisella viivalla. 
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Rantakylän osayleiskaavassa on suunnittelualueelle osoitettu seuraavat merkinnät 
ja määräykset: 

(M-1) Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jonka rantarakennusoikeus on merkitty 
kartalle. Muilla kuin ranta-alueilla voi rakentaa yleisesti hyväksytyn hajarakennus-
oikeuden puitteissa. 

Teollisuus- ja varastoalue 

Kokoojatie / yhdystie 

Kevyen liikenteen reitti 

3.2.5 Asemakaava 

Korttelin 2 kohdalla ja alueen itäosassa on voimassa vuoden 2000 asemakaava, 
muilta osin aluetta ei ole asemakaavoitettu. 

 

Kuva 7: Ote ajantasakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty kuvaan pu-
naisella viivalla. 

 

3.2.6 VT5 tiesuunnitelma Hietanen - Pitkäjärvi 

 
Tiehallinnon Pääteiden kehittämisen tavoitteet ja toimintalinjat raportissa 2007 val-
tatie 5 on Lusin ja Mikkelin välillä esitetty kehitettäväksi laatutasoltaan yhtenäisek-
si.  

Otava–Mikkeli- väli on esitetty kehitettäväksi nelikaistaiseksi pääväyläksi. Koko 
jakson liittymät ovat pääosin eritasoliittymiä ja nopeustaso on 100 km/h yksittäisiä 
kohteita lukuun ottamatta. Yleissuunnitelma koskee noin 19 kilometrin pituista 
osuutta valtatiestä 5. Suunnittelualue alkaa Hietasesta, Hirvensalmen kunnan alu-
eelta, maantien 4021 liittymän eteläpuolelta ja päättyy Pitkäjärven eritasoliittymään 
Mikkelin kaupunkitaajaman eteläosassa. Otavasta Pitkäjärvelle tietä levennetään 
nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi keskikaidetieksi. Hietaseen rakennetaan uusi 
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eritasoliittymä ja Otavan ja Tikkalan eritasoliittymiä parannetaan. Kevyen liikenteen 
yhteyksiä parannetaan Hietasen, Otavan ja Tikkalan eritasoliittymissä. 

 Kuva 8: Ote suunnitelmakartasta Tikkalan eritasoliittymän kohdalta.  

Tiesuunnitelman toteutusaikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Liittymän nykyinen 
kapasiteetti riittää tämän kaavan toteutuessa. 

3.2.7 Rakennusjärjestys 
 

Mikkelin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.3.2009 
ja se on tullut voimaan 1.4.2009. Kaupunki on päivittämässä rakennusjärjestystä, 
se hyväksyttäneen vuonna 2016.  

3.2.8 Pohjakartta 

Pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Asemakaa-
van pohjakartta on tarkastettu vuonna 2015. 

3.2.9 Muut suunnitelmat ja selvitykset 

Seuraavat selvitykset koskevat osaltaan myös suunnittelualuetta ja alueen tulevaa 
toimintaa: 

 Etelä-Savon maakuntaohjelma (2011-2014) ja sen toteuttamissuunnitelma 
2012-2014  

 Mikkelin kaupungin ympäristöstrategia vuosille 2010-2014 (2010) 
 Mikkelin luonto ja arvokkaat luontokohteet (2009) 
 Mikkelin kaupunkiseudun rakennemalli (2012) 
 Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma(2011) 
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 Mikkelin seudun maankäytön ja liikenteen vetovoimatekijät; Paras –
suunnitteluohjelman perusteita loppuraportti 20.8.2007 

 Mikkelin kaupungin strategia 
 Muut kunnan strategiat ja ohjelmat 
 Vt 5 eritasoliittymän yleissuunnitelma  

 

3.3 Lähtötilanneanalyysi 

Asemakaavatyön aluksi suunnittelualueesta tehtiin kolmiulotteinen lähtötilanneana-
lyysi perustamisolosuhteiden, luonnonolojen ja mahdollisuuksien hahmottamiseksi. 
Lähtötilannemalliin on koostettu ympäristön liikenneratkaisut, suunnittelualueen 
luonnonolot sekä havainnollinen kaupunkimalli.  

Lähtötilannemallia käytetään asemakaavan vaihtoehtojen tarkasteluun ja niiden 
havainnollistamisen pohjana.  

Kuva 9: Suunnittelualueen lähtötilanneanalyysi. Vihreät pinnit merkitsevät liito-
oravien papanapuita ja kulkuyhteystarvetta. Vihreä aluetäyttö merkitsee luontoar-
voiltaan tärkeintä alueen osaa. Punaiset viivat merkitsevät mahdollisia tonttikatuyh-
teyksien sijainteja. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Tikkalan teollisuusaluetta laajennetaan länteen vastaamaan teollisuustonttien ky-
syntään. Alueelle mahdollistetaan kaksikerroksisen teollisuus- tai varastorakennus-
ten rakentaminen. Alueella oleva kaukolämpö- ja höyryasema helpottaa tulevien 
teollisuus- tai varastoyrittäjien toimintojen järjestämistä alueella. 

Mikkelin kaupungin tavoitteena on tarkastella teollisuuden, esimerkiksi elintarvike- 
tai lääketeollisuuden, sijoittumista alueelle ja yhteen sovittaa suunniteltu toiminta 
ympäristön muun maankäytön kanssa. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavoitus on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Mikkelin kaupunki on sopinut 
kaavan laatimisesta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. Kaava on tullut vi-
reille 7.10.2014. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 
lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhtei-
söt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  

Tässä asemakaavassa osallisia ovat:  

 Alueen ja lähialueiden asukkaat, maanomistajat, yritykset, työnte-
kijät ja yhdistykset  

 Elinkeinonharjoittajat  
 Mikkelin kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat, rakennusval-

vonta, ympäristöpalvelut, vesilaitos 
 Muut viranomaiset: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus/liikenne, Pelastuslaitos 

 Etelä-Savon Energia 
 Suur-Savon Sähkö 
 teleoperaattorit 
 Miksei Oy 

 

4.3.2 Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistuminen ja 
vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavoitustyön aloittaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma: 

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt vuoden 2014 aikana. Kaava on tullut vi-
reille 7.10.2014. Vireille tuloa koskeva kirje postitettiin yhdessä Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman kanssa (OAS), joka asetettiin nähtäville 7.10-7.11.2014 väli-
seksi ajaksi. 
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Suunnittelualuetta koskevat lähtötiedot, suunnitelmat, selvitykset ja päätökset ke-
rättiin, ja näiden pohjalta laadittiin analyysi alueen nykytilasta. Suunnittelun tavoit-
teet tarkentuivat valmisteluvaiheessa mm. luontoarvojen huomioinnin osalta.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet niihin 
ovat liitteessä 8. 

Kaavaehdotus: 

Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan asemakaavaehdotus, joka 
käsitellään teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Kaavaehdotus 
asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi, jolloin osalliset voivat esittää siitä kirjallisen 
muistutuksen. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta sekä kunnanhallitus käsit-
televät asemakaavaehdotuksesta saadut muistutukset, lausunnot ja laaditut vasti-
neet sekä niiden pohjalta kaavaehdotukseen tehdyt muutokset. Jos muutokset 
ovat olennaisia, asemakaavaehdotus käsitellään uudestaan lautakunnassa ja ase-
tetaan uudestaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi.  

Kaavaehdotuksessa kaavarajausta on päivitetty ja pitää sisällään Mikkelin maa-
laiskunnan vuonna 2000 laatiman asemakaavan (kaava nro 10043) korttelin 2 ja 
osan Syvänniementiestä. Ehdotusvaiheen yhteydessä toimitetaan osallisille päivi-
tetty OAS. 

Ehdotusvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet niihin ovat liitteessä 9. 

Kaavan hyväksyminen: 

Asemakaavan hyväksyy Mikkelin kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityk-
sestä.  

4.3.3 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 15.10.2014. 

Täydennetään kaavaprosessin edetessä. 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohtaiset tavoitteet 

Tikkalan teollisuusaluetta laajennetaan länteen vastaamaan teollisuustonttien ky-
syntään. Mikkelin kaupungin tavoitteena on tarkastella teollisuuden, esimerkiksi 
elintarvike- tai lääketeollisuuden, sijoittumista alueelle ja yhteen sovittaa suunnitel-
tu toiminta ympäristön muun maankäytön kanssa. 

4.4.2 Kaavoituksen aikana muodostuneet tavoitteet 

Luontoselvityksen perusteella kaavakarttaan merkityt rajoitteet ovat laajempia kuin 
kaavoituksen alkuvaiheessa ennakoitiin. Kaava-alueen rajausta on tarkistettu kos-
kemaan Syvänniementietä ja ET-korttelialuetta.  

Kaavarajausta on tarkistettu siten, että Syvänniementien osa ja kaavan nro 10043 
kortteli 2 kaava-alueeseen. Kaavassa voidaan siten osoittaa tarvittavat ajojärjeste-
lyt. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja suunnitteluvaihei-
den päätökset 

Asemakaavan liikenneyhteyksien toteuttamiseksi tehtiin kaksi eri vaihtoehtoa. 
Asemakaava-alueen länsiosassa päädyttiin keskeltä syötettyyn katuun (VE A), joka 
kulkee lännen puoleisemmalla varasto- ja teollisuusalueella alueen eteläreunalta 
pohjoisreunalle saakka. Tämän vaihtoehdon etuna ovat halvemmat kunnallisteknii-
kan kustannukset sekä mahdollisuus tonttien vaiheittaiseen toteuttamiseen. Tämä 
vaihtoehto on myös liikenteellisesti järkevä: etäisyys Vanhan Otavantien ja Tikka-
lantien muodostamaan T-risteykseen on riittävä ja on parempi, että kadun risteys 
sijaitsee liittymä-alueen yhteydessä näkemiltä hankalan mutkan sijaan. 

Kuva 10: Suunnittelualueen katuliittymien vaihtoehdot. Asemakaavan perusratkai-
suksi länsiosassa valittiin vaihtoehto A (toinen punainen viiva vasemmalta).  
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavalla muodostetaan kolme teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-
etta, jossa kullakin tehokkuusluku on 0,5. Rakennusten korkeus saa olla enintään 
kaksi kerrosta. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla mahdollistetaan 
teollisuuden sijoittuminen alueelle. Muodostuva teollisuusalue jatkaa jo olemassa 
olevaa teollisuusaluetta länteen. 

Itäisimmällä teollisuus- ja varastorakennusten alueella on myös yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, jolla sijaitsee olemassa oleva 
kaukolämpö- ja höyryasema. Tulevat teollisuusyrittäjät pystyvät hyödyntämään 
kaukolämpö- ja höyryasemaa toiminnassaan. Alueelle muodostuu myös lähivirkis-
tysalue, jolla turvataan muun muassa arvokkaita luontokohteita sekä tiealueita. 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavassa on osoitettu s-1 ja s-2 alueilla luonnonsuojelulain 49§:n perusteel-
la suojeltujen liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä kulkureittejä. 
Asemakaavassa on myös luo–merkintä, jolla suojellaan metsälain 10§:n mukaisia 
tärkeitä elinympäristöjä. Näin ollen luonnonympäristön suojelusta on huolehdittu ja 
asemakaavan toteuttaminen ei tuhoa luonnonympäristöä. 

Kaavamerkinnöissä on seuraavat luonnonympäristöä suojelevat määräykset: 

s-1 

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelu lain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-
oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ja jolla ei saa suorittaa sellaisia toimenpi-
teitä, että liito-oravan elinympäristö heikentyy tai häviää.  

Alueelta tulee olla latvusyhteys ja/tai metsäkäytävä laajempiin viheralueisiin. Mai-
semaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaato tai muu näihin verrattava toi-
menpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä säädetään. 

s-2  

Suojeltava alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittaman direk-
tiivilajin, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueelle kohdistettavat toi-
menpiteet tai alueella tapahtuva toiminta ei saa vaarantaa alueen ominaispiirteitä 
tai aiheuttaa haittaa direktiivilajille.  

Alueella tulee turvata liito-oravan latvusyhteyden säilyminen. Maisemaa muuttava 
maanrakennustyö, halkaisijaltaan yli 20cm leveiden puiden kaato tai muu näihin 
verrattava toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä säädetään. 

luo 

Alueen osa, jolla on metsälain 10 §:n mukaisia metsien monimuotoisuuden kannal-
ta erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alue tulee hoitaa luonnontilaisena. 

 



0927 Syvänniementie 2 (Tikkala) asemakaavan muutos ja asemakaava    Mikkelin kaupunki           
Ehdotusvaiheen kaavaselostus    17.11.2015  

                                                                                                           

FCG arkkitehdit  Sivu 21 / 26 

 

5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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6 Kaavan vaikutukset 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty vaikutusten selvittäminen kaavaa laa-
dittaessa. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). 
MRA 1 §:ssä on määritelty tarkemmin, että vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut 
selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tie-
dot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja vä-
lilliset vaikutukset. Asetuksessa on lueteltu viisi kohtaa, joihin kohdistuvat vaikutuk-
set tulee selvittää: 

1. Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
2. Maa- ja kallioperään, ilmaan 
3. Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen 
4. Yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen sekä liikenteeseen 
5. Maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 
 
Lopullinen lista arvioitavista vaikutuskohteista täydentyy ja tarkentuu kaavaproses-
sin edetessä.  

Taulukkotarkastelussa on osa-alueittain arvioitu asemakaavan vaikutuksia. Tarkas-
telussa on käytetty seuraavaa arviointiluokitusta: 

0  ei vaikutusta nykytilanteeseen  
+  paranee vähäisesti nykytilanteesta  
++  paranee nykytilanteesta  
+++  paranee merkittävästi nykytilanteesta  
-  huononee vähäisesti nykytilanteesta  
--  huononee nykytilanteesta  
---  huononee merkittävästi nykytilanteesta  
( )  suluissa oleva merkintä riippuu toteuttamisesta.  

 

OSA-ALUE  ARVIO PERUSTELU 
Ihmisten elinolot ja 
elinympäristö  

0 Asemakaava-alueella ei asu vakituisia asukkai-
ta. Lähimmät asuinalueet ovat niin kaukana, 
ettei teollisuudesta aiheudu ihmisten elinoloihin 
merkittävää haittaa. 
 
Kaavan määräyksissä on tarkennettu, ettei teol-
lisuustoiminnasta saa aiheutua merkittävää hait-
taa ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. 
 

Maa- ja kallioperä  --- Teollisuus- ja varastorakentaminen vaatii tasais-
ta maa-alaa, jolloin maa-alue näiden kortteleiden 
alueilta joudutaan mahdollisesti tasaamaan. 
Maa- ja kallioperään kohdistuu siten merkittäviä 
negatiivisia vaikutuksia. 
 

Vesi, ilmanlaatu ja  
pienilmasto  

(--) Teollisuuden luonteesta riippuen ilmanlaatuun ja 
pienilmastoon saattaa kohdistua negatiivisia 
vaikutuksia. Kaavan määräyksissä on tarkennet-
tu, ettei teollinen  toiminta saa aiheuttaa merkit-
tävää ilman pilaantumista tai maaperän saastu-
mista. 
 
Teollisuus- ja varastorakentamisen korttelialuei-
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den maaperä tullaan päällystämään, jolloin hu-
levesien valuntahuiput vahvistuvat.  
 
Suuret rakennusmassat ja avoimet liikennealu-
eet heikentävät paikallisesti pienilmastoa ja li-
säävät tuulisuutta. 
 

Ilmasto  
 

(++) Teollisuuden luonteesta riippuen ilmastoon saat-
taa kohdistua negatiivisia vaikutuksia. 
 
Potentiaalisesti esitetyt laajat hallimaiset massat 
ovat hyvin valjastettavissa paikallisen energian-
tuotannon tarpeisiin (maalämpö, laajat kattopin-
nat aurinkosähkön tuotantoon, pienet rakennus-
ten katolle sijoitettavat tuulivoimalat, hallitilojen 
jäähdytyslämmön talteenotto). Palvelukorttelien 
energiaratkaisu olisi todennäköisesti toteutetta-
vissa lämmön ja sähkön osalta omavaraisesti. 
Tästä ei ole kaavoituksen yhteydessä esitetty 
suunnitelmia.  
 

Kasvi- ja eläinlajit,  
luonnon monimuo-
toisuus  

0 Lähivirkistysalueella on turvattu arvokkaan luon-
nonympäristön ”Naaranginjoen korvet” ja uhan-
alaisen liito-oravan säilyminen. 
 
Teollisuus- ja varastorakentamisen korttelialueil-
la ei ole mainittavaa merkitystä luontoalueena, ja 
nykyisen luonnonympäristön väistyminen köyh-
dyttää luonnon monimuotoisuutta vain paikalli-
sesti. Liito-oravan mahdolliset kulkureitit teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialueilla on 
suojeltu s-2 merkinnällä.  
 

Luonnonvarat  
 

(-) Teollisuus- ja varastorakentamisen korttelialuei-
den toteuttaminen eivät aiheuta luonnonvarojen 
kulumista alueella.  
 
Korttelialueilla toteutettavien maansiirtotöiden 
tuottamaa maa-ainesta voidaan käyttää alueen 
maanrakennustöissä.  
 
Teollisuuden luonteesta riippuen luonnonvaroi-
hin saattaa kohdistua negatiivisia vaikutuksia, 
mikäli esimerkiksi teollisuuden toimintoihin tarvi-
taan uusiutumattomia energiavaroja. 
 

Luonto ja luon-
nonympäristö  
 

0 Kaava ei hävitä sellaisia tiedossa olevia luon-
nonympäristöjä, joilla olisi paikallista laajempaa 
arvoa. Arvokas luonnonympäristö ”Naaranginjo-
en korvet” on suojeltu kaavassa. 
 

Alue- ja yhdyskun-
tarakenne  
 

+++ Kaava mahdollistaa teollisuuden toimintojen 
rakentamisen alueelle. Alueen sijainti on loogi-
nen jo olemassa olevan teollisuustontin vieressä 
ja hyvien kulkuyhteyksien päässä lähellä valtatie 
5:ttä. 
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Olemassa olevan teollisuuden takia aluetta ei 
ole kannattavaa toteuttaa asumisen tai virkistyk-
sen kohdealueeksi. Sen sijaan alueen toteutta-
minen teollisuuden alueena palvelee hyvin myös 
jo olemassa olevaa teollisuutta. 

Yhdyskunta- ja 
energiatalous  
 

+++ Kaavan toteuttamisen myötä kunnalle syntyy 
kuluja katuverkon ja kunnallistekniikan rakenta-
misesta. Kustannukset tarkentuvat kunnallistek-
niikan suunnittelun edetessä. Tuloja kaupungille 
syntyy verotulojen kasvusta.  
 
Kaavaratkaisu tukeutuu olevaan ja tulevaan 
yhdyskuntarakenteeseen sekä energiahuollon 
verkostoihin. Kaavassa ei ole erityisiä varauksia 
uudistuvien energialähteiden käytön edistämisel-
le.  
 

Liikenne ja liikku-
minen  
 

- Alueen toiminta tukeutuu pitkälti maantieliiken-
teeseen. Alue on hyvin autoliikenteen saavutet-
tavissa valtatien varrella teollisuuden näkökul-
masta houkuttelevalla paikalla. 
 
Asemakaavan toteutuminen lisää hiukan alueen 
liikennettä. Varsinkin raskaan liikenteen osuus 
tulee todennäköisesti nousemaan. Kokonaisuu-
dessaan liikenteen lisääntyminen asemakaavan 
toteutuessa on kuitenkin varsin vähäistä.  

Kaupunkikuva ja 
maisema  
 

0 Teollisuus- ja varastorakentaminen olemassa 
olevan teollisuusrakentamisen vieressä ei vaiku-
ta Mikkelin kaupunkikuvaan. 
 
Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, joten 
näihin ei kohdistu vaikutuksia. 
 

Kulttuuriperintö ja 
rakennettu ympäris-
tö  
 

0 Alueelta ei ole tiedossa merkittäviä kulttuuripe-
rintöön tai rakennettuun ympäristöön liittyviä 
arvoja.  
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 TEHTÄVÄ Asemakaavan laadinta. 

Kaupunki on sopinut kaavan laatimisesta FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy:n kanssa, kaavakonsulttina toimii projektipäällikkö, arkkitehti Jussi 
Partanen. 
 

SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualue sijaitsee Mikkelin ydinkeskustasta noin 7 kilometriä 
länteen. Suunnittelualue rajautuu etelässä Vanhaan Otavantiehen. 
Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 15,7 ha. 
 

KIINTEISTÖTIEDOT/ 
OSOITE 

Kansikuvan mukainen alue. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu suun-
nittelun kuluessa ja varsinainen kaava-alue saattaa poiketa jonkin ver-
ran alustavasta suunnittelualueesta.  
 

HAKIJA Mikkelin kaupunki. 
 

SUUNNITTELUN TA-
VOITE 

Tarkoituksena on tarkastella teollisuuden – esimerkiksi elintarvike- tai 
lääketeollisuuden – sijoittumista alueelle ja yhteen sovittaa suunniteltu 
toiminta ympäristön muun maankäytön kanssa.  
 
Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon maakuntakaava ja val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Koska alueella on voimassa ole-
va oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa suunnittelualue on merkitty 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, edellyttää asemakaavan laa-
timinen myös osayleiskaavan muutosta. Suunnittelualue sisältyy vireillä 
olevaan Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaavaan 2035. 
 

LÄHTÖTIEDOT/ 
NYKYTILANNE 

Suunnittelualueen itä-
osassa on voimassa 
Mikkelin maalaiskunnan 
vuonna 2000 laatiman 
asemakaavan (kaava 
nro 10043) korttelin 2, 
sen eteläpuolinen VL 
alue ja osan Syvännie-
mentiestä. Muu osa 
alueesta on asemakaa-
voittamatonta. 
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Suunnittelualueella on 
voimassa vuonna 1995 
vahvistunut Rantakylän 
osayleiskaava, josta 
ote ohessa. Suunnitte-
lualue on merkitty 
osayleis-kaavassa maa- 
ja metsätalousvaltaisek-
si alueeksi (M-1), jonka 
kaavamääräyksessä 
sallitaan hajarakentami-
nen. 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnittelualue sisältyy vireillä olevaan Mikkelin kantakaupungin 
osayleiskaavan alueeseen. 
 

Suunnittelualueella on 
voimassa 4.10.2010 
vahvistettu Etelä-Savon 
maakuntakaava. 
 
Maakuntakaavaan on 
merkitty päävesijohto 
(musta ohut viiva) kul-
kevaksi suunnittelualu-
een läpi itä-länsi- suun-
nassa.  
 
Suunnittelualueen itä-
puolella on kohdemer-

kinnällä t/p osoitettu maakuntakeskuksen, seutukeskusten ja paikal-
liskeskusten ulkopuolella oleva seudullisesti merkittävä Tikkalan teolli-
suus- ja palvelualue. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentami-
nen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua.  
 
Alueen suunnittelussa on sovellettava palvelujen alueen (p) ja teolli-
suus ja varasto-alueen (t) kohdemerkinnöille annettuja suunnittelumää-
räyksiä.  
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Palvelujen alueen kohdemerkinnän suunnittelumääräyksen mukaan 
”Alueen maankäytön ja rakentamisen mitoitus, sijainti ja laajuus on 
määritettävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet 
muodostavat kestävän ja toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden 
osana seudun palvelu- ja yhdyskuntarakennetta. Alueen suunnittelus-
sa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennejärjestelyihin. Mer-
kinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavoi-
tuksessa osoittaa seudullisesti merkittävä palvelukeskittymä. Alueelle 
ei saa sijoittaa vähittäiskaupan seudullisia suuryksikköjä.” 
 
Maakuntakaavassa on osoitettu nuolella taajamatoimintojen alueen 
(ruskea väri) laajentumissuunta. Merkinnällä osoitetaan maakuntakes-
kuksen kehittymistä tukevat taajamatoimintojen alueen yhdyskuntara-
kenteen kannalta tavoiteltavat laajenemissuunnat.  
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (valtioneuvoston päätös 
30.11.2000, jolle lainvoima 26.11.2001 – ja päätöksen muutoksille 
1.3.2009) on ryhmitelty asiasisältökokonaisuuksiin, joista suunnittelu-
aluetta koskevat seuraavat: 

 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Toimivat yhteysverkostot ja energianhuolto. 

 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 
(Vuoksen vesistöalue)  

 
Suunnittelualueelle laadittavat selvitykset: 

 Luontoselvitys (16.4.2015, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) 
Selvityksiä täydennetään tarvittaessa. 

 
Muut  selitykset ja suunnitelmat: 

 Etelä-Savon maakuntaohjelma (2011-2014) ja sen toteuttamis-
suunnitelma 2012-2014  

 Mikkelin kaupungin ympäristöstrategia vuosille 2010-2014 
(2010) 

 Mikkelin luonto ja arvokkaat luontokohteet (2009) 

 Mikkelin kaupunkiseudun rakennemalli (2012) 

 Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma(2011) 

 Mikkelin seudun maankäytön ja liikenteen vetovoimatekijät; 
Paras –suunnitteluohjelman perusteita loppuraportti 20.8.2007 

 Mikkelin kaupungin strategia 

 Muut kunnan strategiat ja ohjelmat 

 Vt 5 eritasoliittymän yleissuunnitelma  
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MAANOMISTUS Suunnittelualueen maanomistajat ovat suuruusjärjestyksessä Mikkelin 
kaupunki ja Etelä-Savon Energia. 
 

VAIKUTUSTEN ARVI-
OINTI 

Kaavan laatija ja tarvittaessa muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia: 
 

 yhdyskuntarakenteeseen (mm. toimitilojen, työpaikkojen, yh-
dyskuntarakenteen toimivuus ja eheys) 

 luontoon ja ympäristöön (mm. kasvi- ja eläinlajit, suojelua vaati-
vat luonnonkohteet) 

 kulttuuriperintöön, maisemaan ja kaupunkikuvaan 
 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön (mm. viihtyisyys, ympä-

ristöhäiriöt, virkistysmahdollisuudet ja –reitit, liikkuminen) 
 yhdyskuntatalouteen (mm. rakentamisen kustannukset, ener-

gia- ja vesihuollon järjestäminen ja kustannukset) 
 liikenteeseen (mm. liikennemäärät, liikenneturvallisuus) 

 
Vaikutusten arviointi tehdään tekeillä olevien, sekä jo tehtyjen selvitys-
ten pohjalta. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään mm. Kantakau-
pungin yleiskaavaprosessissa syntyvää selvitysaineistoa. Asemakaa-
voituksen yhteydessä laaditaan luontoselvitys. Alustavan arvion mu-
kaan asemakaavan keskeisimpien vaikutusten arvioidaan kohdistuvan 
luonnonympäristöön. 
 
 

OSALLISET Osallisia ovat alueen ja naapurikiinteistöjen omistajat / haltijat, asuk-
kaat, kaupunginosayhdistykset ja kylätoimikunnat, Etelä-Savon Ener-
gia, Suur-Savon Sähkö, teleoperaattorit ja viranomaiset: pelastuslaitos, 
rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, vesilaitos, Miset Oy, Etelä-Savon 
maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
Pohjois-Savon ELY/liikenne sekä muut, joita asia koskee. 
 

OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 

Asemakaavoituksen alkamisesta tiedotetaan kaupungin virallisissa 
ilmoituslehdissä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivulla 
(www.mikkeli.fi). 
 
Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös kaupunginvi-
rastotalolla (Maaherrankatu 9-11) teknisen toimen asiakaspalvelupis-
teessä tai kaupunkisuunnitteluosastolla sekä internetissä 
www.mikkeli.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä 
työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. 
 
Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin 
neuvotteluin. Kaavan edetessä järjestetään MRL 66 § mukainen viran-
omaisneuvottelu.  
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Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kaupungin 
virallisissa ilmoituslehdissä, nettisivuilla www.mikkeli.fi sekä keskeisille 
osallisille kirjeellä. 
 
Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa kaavoituskat-
sauksessa. 
 

KÄSITTELYN 
AIKATAULU 

Tavoiteaikataulu:  
OAS, vireille tulo: 10-11/2014 
Ehdotusvaihe: 12/2014 - 11/2015 
Hyväksymisvaihe: 01-02/2016 
 
 
 
 

 
VALMISTELUSTA 
VASTAA 

 
Lisätietoa antaa ja palautetta vastaanottaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä asemakaavaehdotuksesta: 
 
kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen 
puh. (050) 311 7130 
sähköposti etunimi.sukunimi@mikkeli.fi   
 

PÄIVÄYS JA ALLEKIR-
JOITUS 

Mikkeli 7.10.2014 (tark. 17.11.2015) 
 
 
 
 
 
 
Ilkka Tarkkanen                      
kaavoituspäällikkö                  
 
 
 
Kaavakonsultti: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
 
 
Jussi Partanen 
projektipäällikkö                                                 

  
  
  

 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 491 Mikkeli Täyttämispvm 18.11.2015
Kaavan nimi 35 kaupunginosa Tikkala, Syväniementie 2
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 927
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 15,6393 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 13,9661
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]1,6732
 

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 15,6393 100,0 53225 0,34 13,9661 51713
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 10,3426 66,1 51713 0,50 10,3426 51713
V yhteensä 3,7300 23,9   2,8851  
R yhteensä       
L yhteensä 1,0627 6,8   0,7384  
E yhteensä 0,5040 3,2 1512 0,30   
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     

mlikokkoju
Konekirjoitusteksti
LIITE 2.1



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 15,6393 100,0 53225 0,34 13,9661 51713
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 10,3426 66,1 51713 0,50 10,3426 51713
T 10,3426 100,0 51713 0,50 10,3426 51713
V yhteensä 3,7300 23,9   2,8851  
VL 3,7300 100,0   2,8851  
R yhteensä       
L yhteensä 1,0627 6,8   0,7384  
Kadut 1,0627 100,0   0,7384  
E yhteensä 0,5040 3,2 1512 0,30   
ET 0,5040 100,0 1512 0,30   
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

mlikokkoju
Konekirjoitusteksti
LIITE 2.2



Suunnittelualueen itäosassa on voimassa Mikkelin maalaiskunnan vuonna 2000
laatiman asemakaavan (kaava nro 10043) korttelin 2, sen eteläpuolinen VL alue ja
osan Syvänniementiestä. Muu osa alueesta on asemakaavoittamatonta
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Tikkalan alueen luonto- ja maisemaselvitys 

1 JOHDANTO 

Mikkelin kaupunki on aloittanut 35. kaupunginosassa sijaitsevan Tikkalan alueen asemakaavoituksen 
syksyllä 2014 (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 7.10.2014). Kaava-alue sijaitsee Tikkalassa, 
Rantakylän osayleiskaava-alueella (Etelä-Savon ympäristökeskus 6.11.1995), noin 10 km Mikkelin 
keskustasta lounaaseen (kuva 1). Kaava-alue rajautuu Syväniementiehen.  
 
Kaava-alue koskee tiloja 491–417-3-14 ja 491–417-3-236. Asemakaavan tavoitteena on muuttaa 
alueen maankäyttöä niin, että teollisuusaluetta laajennetaan Rantakylän osayleiskaavan maa- ja 
metsätalousalueelle ja mahdollistetaan uusien tonttien muodostuminen teollisuuden tarpeita varten.   
 
Luontoselvitys koostuu seuraavista kartoituksista: liito-orava-, saukko- ja luontotyyppikartoitus. Työstä 
on vastannut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistosta FM, biologi Jari Kärkkäinen.   
 

 
Kuva 1.  Selvitysalueen sijainti. 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti  3 (16) 
    
16.4.2015    
    

 

 

 

Tikkalan asemakaava luontoselvitys 2015.docx 

2 MENETELMÄT JA EPÄVARMUUDET  

2.1 Tehdyt selvitykset 

2.2 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

Maastotyöt tehtiin 12.9.2014. Alue käytiin kävellen systemaattisesti läpi.  Maastossa kiinnitettiin 
huomio luontotyyppeihin, kasvistoon ja kasvillisuuteen. Maastossa rajattiin arvokkaat luontokohteet ja 
luontotyypit.  
 
Arvokkailta luontokohteilta kirjattiin muistiin mm. kohteen luonne, puustorakenne, kasvillisuus-, kasvi- 
ja eläimistöhavainnot sekä uhanalaiset lajit. Kohteet valokuvattiin. Kasvillisuus luokitettiin Toivosen & 
Leivon (2001) ja suokasvillisuusoppaan (Eurola ym. 1994) mukaan. 
 

2.3 Liito-orava- ja saukkoselvitys 

Liito-oravalle sopivat elinympäristöt käytiin läpi papanakartoitusmenetelmällä. Maastokartoitus 
suoritettiin 26.3.2014. Samalla tarkistettiin löytyykö saukon jälkiä Naaranginjoen varresta, koska 
inventointiajankohta oli lajin kartoitukseen sopiva. Saukkokartoitus perustuu saukon 
kartoitusmenetelmään, jossa etsitään lumi- ja jätösjälkiä (Sulkava 2007).  
 
Liito -oravien elinympäristöiksi soveliailta metsäalueilta etsittiin liito-oravien papanoita mahdollisten 
pesimä-, oleskelu- ja ruokailupuiden juurilta (erityisesti kuusi ja haapa). Liito-orava merkitsee reviiriään 
papanoilla ja merkkejä on yleensä nähtävillä myös varsinaisen kevättalveen sijoittuvan kiima-ajan 
ulkopuolella. Lisäksi papanoita käytetään usein reviirin rajojen merkitsemiseen metsäkuvioiden 
reunoilla. Myös muita mahdollisia merkkejä liito-oravan oleskelusta havainnoitiin. Liito-oravan lepäily-, 
ruokailu- ja lisääntymispuun tunnistaminen tapahtui papanoiden perusteella. Papanoiden tuoreus ja 
määrä arvioitiin silmämääräisesti. Papanapuun rinnankorkeusläpimitta mitattiin ja katsottiin, onko 
puussa koloja tai risupesiä. Lisäksi arvioitiin lajille soveltuvan metsäalueen laajuus.  
 
Liito-oravan elinalueet koostuvat lisääntymis-, ruokailu- ja liikkumisalueista.  Papanat antavat 
ainoastaan tietoa lajin esiintymisestä alueella, joten niiden perusteella ei pysty määrittämään eläinten 
määrää tai niiden elinpiirien laajuutta. Lisääntymis- ja levähdyspaikaksi (ydinalue) on rajattu alue, jolle 
papanapuut keskittyvät ja kohde on puustollisesti lajille ominainen.  
 
Liito-oravametsissä on tyypillisesti eri-ikäistä puustoa ja useita eri latvuskerroksia. Liito-orava pesii 
useimmiten käpytikan tai muiden tikkojen tekemässä kolossa (useimmiten haavassa) sekä vanhoissa 
oravan tai rastaan tekemissä risupesissä kuusessa. Laji pesii myös linnunpöntössä ja rakennuksissakin. 
Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia ja elävät samassa metsässä vuosia. Aikuisen naaraan elinpiiri 
on kooltaan yleensä 4-10 ha, keskimäärin 8 ha. Liito-oravanaaras liikkuu säännöllisesti pesä- ja 
ruokailupaikkojen välillä. Koiraan elinpiiri on useita kymmeniä hehtaareja, keskimäärin noin 60 ha.  
Koiraat tekevät pidempiä matkoja liikkuessaan naaraiden elinpiirien välillä, samoin nuoret pesästä 
lähteneet yksilöt etsiessään itselleen vapaana olevaa elinpiiriä. Liito-orava liikkuu liitämällä puista 
toiseen. Liikkuminen liitämällä onnistuu kun puuston korkeus on vähintään 10 metriä. Liidot ovat 
tavallisesti 40 metrin pituisia. Pisin mitattu liitomatka on 78 metriä. 
 

2.4 Arvokkaiden luontokohteiden arvottaminen 

Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen (Söderman 2003):  
 

- kansainvälisesti arvokkaat kohteet,  

- kansallisesti arvokkaat kohteet,  
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- maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet,  

- paikallisesti arvokkaat kohteet sekä  

- muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet.  

Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 –verkoston alueet, Ramsar 
-alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA –alueet). 
 
Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, 
luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, 
valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet 
(FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LSL 29§), äärimmäisen ja 
erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, edustavat luontotyypit ja niiden 
kokonaisuudet, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. 
ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat 
valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.  Lintukohteiden osalta arvotus 
painottuu äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten lajien esiintymiseen. 
 
Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa 
suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan 
suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja 
maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet, kuten edustavat uhanalaiset 
luontotyypit. Lintukohteiden osalta arvotus painottuu vaarantuneisiin lajeihin. 
 
Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet. Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin 
kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), yleis- ja asema-
kaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut 
paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet, kuten pienialaiset uhanalaiset tai 
silmälläpidettävät luontotyypit.  
 
Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa 
mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret 
yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat 
luonnonmuistomerkit. 
 

2.5 Lajien ja luontotyyppinen uhanalaisuusluokitus  

Alueelta ei ole aikaisempia tietoja uhanalaisista lajeista (sähköposti, Marika Koskinen Etelä-Savon ELY-
keskus 9.10.2014).  Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin havaintoja uhanalaisesta lajista. 
 
Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien seurantatyöryhmän esitykseen, 
joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti (Rassi ym. 2010). 
Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. 
Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.  
 
Suomen ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi valmistui vuonna 2008 (Raunio ym. 2008). 
Arvioinnissa luontotyyppien uhanalaisuutta on tarkasteltu yleisesti koko maassa sekä erikseen Pohjois-
Suomessa ja Etelä-Suomessa. Selvitysalue luetaan luontotyyppien uhanalaisuuden aluejaossa Etelä-
Suomeen. Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole lakisääteisesti turvattu, mutta ne ovat yleensä hyvä 
indikaattori arvokkaista luontokohteista. Luontotyypit ovat luokiteltu samalla periaatteella kuin lajit 
(Raunio ym. 2008). Uhanalaisuusluokka on selvityksessä esitetty koko maan osalta. 
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2.6 Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä (20.12.1996/1096) määritetään seuraavat luontotyypit, joiden 
ominaispiirteitä ei saa muuttaa: 
 

- luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 

- pähkinäpensaslehdot 

- tervaleppäkorvet 

- luonnontilaiset hiekkarannat 

- merenrantaniityt 

- puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 

- katajakedot 

- lehdesniityt  

- avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät 
 
Suojeltavien luontotyyppien tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia. Ne ovat 
harvinaisia ja usein pinta-alaltaan pieniä sekä arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle ja 
maisemansuojelulle. 
 

2.7 Metsä- ja vesilain mukaiset kohteet 

Metsälain 10 § (20.12.2013/1085) määrittelee metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää 
elinympäristöä. Monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai 
luonnontilaisen kaltaisia kohteita, jotka erottuvat ympäröivästä metsäluonnosta selvästi.  
Erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: 
 

- lähteiden, purojen ja pysyvän veden juoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten 
lampien välittömät lähiympäristöt 

- luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset lehto- ja ruohokorvet, yhtenäiset metsäkorte- ja 
muurainkorvet, letot, vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot sekä luhdat 

- rehevät lehtolaikut 

- kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 

- rotkot ja kurut 

- jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 

- karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot. 
 
Vesilain mukaisten kohteiden (2: 11 §, 27.5.2011/587) muuttaminen tai heikentäminen vaatii vesilain 
mukaisen lupamenettelyn. Suojelun kohteena ovat luonnontilainen alle kymmenen hehtaarin 
suuruinen flada ja kluuvijärvi, luonnontilainen lähde, Etelä-Suomessa sijaitseva noro tai enintään 
yhden hehtaarin suuruinen lampi tai järvi. 
 

2.8 Suomen kansainväliset vastuulajit 

Suomella on kansainvälinen vastuu tiettyjen lajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee lähinnä, että lajin 
seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön 
suunnittelussa (Rassi, ym. 2010). Suomen vastuulla on sellaisia lajeja, joiden kokonaislevinneisyys on 
laaja, mutta ne ovat yleisiä vain pienellä osalla aluetta, josta merkittävä osa on Suomessa (15–20 
prosenttia Euroopan kannasta). Vastuulajien luettelo perustuu uhanalaisten lajien seurantatyöryhmän 
esitykseen. 
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2.9 Lähtöaineisto 

Tärkeimmät lähtöaineistot ovat olleet:  
 

- GTK 2015: kallio- ja maaperäkartta  

- MML 2014: Ilmakuvat 

- Mikkelin luonto ja arvokkaat luontokohteet 2009. Mikkelin kaupungin julkaisuja 2009. 

- Mikkelin kaupunki 2014: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (7.10.2014) 
 

2.10 Epävarmuudet 

Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä maastoinventointien 
rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina hetkellistä luonnon tilaa, joka voi jossain 
määrin vaihdella vuosittain. Usein lajien esiintyminen vaihtelee sekä vuodenajan että vuosien välillä.  
 
Luontoselvityksen maastotyöt on tehty keväällä ja loppukesällä, jolloin on saatu kohtalaisen kattavan 
kuvan selvitysalueella esiintyvästä lajistosta. Luontoselvityksen tulokset antavat riittävän tarkan kuvan 
selvitysalueen luonnonarvoista maankäytön suunnitteluun. 

 

3 LUONNONOLOT 

3.1 Kallio- ja maaperä sekä topografia 

Alueen kallioperä on kiillegneissiä.  Maaperältään alue on valtaosin hiekkamoreeni. Naaranginjoen 
varressa on saraturvetta ja alueen itä- ja eteläosassa on hieman kalliomaata. 
 

 
Kuva 2.  Alueen maaperä (GTK 2015). 
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3.2 Maisema 

Mikkelin länsiosa kuuluu Järvi-Suomen Lounais-Savon järviseutuun.  
 
Selvitysalue on varsin tasainen metsäalue. Maaston alin kohta (hieman alle 100 m mpy) on 
Naaranginjoen varressa. Maasto nousee länteen ja itää mennessä. Korkeimmat kohdat ovat alueen 
lounas- ja luodeosalla, missä maasto on noin 107–110 m mpy tasolla.  Lisäksi alueen keskivaiheella on 
pieni kallioinen kohouma, jonka laki on tasolla noin 107 m mpy.  
 
Maisemaa leimaa kuusivaltainen varttunut ja varttuva puusto. Notkot ovat soistuneet ja 
Naaranginjoen itäpuoli on ojitettua turvekangasta. Kaava-alue eteläosa rajautuu Syväniementiehen ja 
kevyen liikenteen väylään, jota reunustaa nuorilehtipuusto ja pajupensaat. Metsäistä maisemaa 
hieman elävöittää eteläosalla oleva pieni metsittyvä tuore niitty. Alueen länsi-, itä- ja pohjoisosat 
rajautuvat varttuvaan taimikkoon.   
 
Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja. Syväniementiehen rajautuva pensastoinen ja lehtimetsäinen 
reunavyöhyke pehmentää havumetsäistä maisemakuvaa.  
 

 
Kuva 3.  Tuore kuusivaltainen metsä on alueella vallitsevana metsätyyppinä. 
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Kuva 4. Syväniementien kevyenliikenteen väylää reunustaa pajukko ja nuorilehtipuusto. Kaava-alue on 

kuvassa oikealla.  

 
3.3 Vesistöt ja vesitalous 

Kaava-alue sijaitsee Emolanjoen valuma-alueella (9.2.2010). Alueen halki menee Naaranginjoki, joka 
laskee kaava-alueen pohjoispuolella olevaan Iso-Vuolinko nimiseen järveen (04.153.1.030). Iso-
Vuolinko on melko kirkasvetinen järvi. Naaranginjoki on kaava-alueen kohdalla uomaltaan varsin 
luonnontilainen ja hiekkapohjainen. Uomaa on kuitenkin joskus paikoin perattu.  
 
Alueella ei ole luokitettuja pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue on Linnalahden vedenhankintaan 
soveltuva pohjavesialue (0649209), joka sijoittuu alueen länsipuolelle noin 6 km päähän. 
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Kuva 5. Naaranginjoki. 

 
3.4 Suurilmasto ja pienilmasto 

Mikkelissä vallitsee mantereinen ilmasto, jolle on tyypillistä kuivuus ja lämpötilavaihteluiden äärevyys. 
Mikkelin seutu kuuluu eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Talvet ovat kylmiä ja lumisia, mutta 
kesät ovat vastaavasti pitkiä ja lämpimiä niin että maa kuivuu ja lämpenee hyvin. Soita esiintyy vain 
laaksoissa. Puusto on runsasta ja vaikuttaa voimakkaasti ilmastoon. Sadanta on Etelä-Suomelle yleistä 
luokkaa eli noin 550–650 mm vuodessa. Vuotuinen keskilämpötila +3-4 C ° ja kasvukauden pituus 
keskimäärin 165 vuorokautta. 
 
Pienilmasto tarkoittaa maanpinnan eli kasvukerroksen yläpuolella olevaa 2 metrin paksuista 
ilmakerrosta.  Paikallisilmastoon vaikuttavat ennen kaikkea maanpinnan ja vesistöjen jakautuminen 
alueella, pinnanmuodot, kallio- ja maaperä sekä vallitseva kasvillisuus. Topografia vaikuttaa erityisesti 
ilmavirtausten suuntiin ja voimakkuuksiin sekä alueen saaman säteilyn määrään. Eniten säteilyä saavat 
etelärinteet, pohjois- ja koillisrinteillä lämpötilat ovat yleensä alhaisimmat. Maaston korkeus vaikuttaa 
lämpötilaeroihin. Kasvillisuuden peittämillä alueilla kasvillisuus ehkäisee ulossäteilyä, jolloin 
yölämpötilat eivät laske yhtä alas kuin aukeilla. 
 
Kaava-alueen pienilmasto vaihtelee varsin vähäisesti.  Naaranginjoen varressa on tasainen kostea 
pienilmasto. Alueelta puuttuvat pienilmastoltaan äärevät luontaiset elinympäristöt.  
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3.5 Maa- ja metsätalous 

Alueen metsät ovat talousmetsiä.  
 

3.6 Kasvillisuus ja eläimistö 

Kasvimaantieteellisesti Mikkeli kuuluu etelä-boreaaliseen vyöhykkeeseen, jota luonnehtivat 
mereiset ja mantereiset piirteet. Eliömaantieteellisesti kaupunki kuuluu Etelä-Savon eliömaakuntaan ja 
luonnonmaantieteellisesti Järvi-Suomen alueeseen. 
 
Metsäkasvillisuus on suurelta osin lehtomaista ja tuoretta kuusikangasta. Kuivahkoa kangasta on 
alueen taimikkokuvioilla. Naaranginjoen varressa on myös hieman tuoretta lehtoa.  
 
Puusto on valtaosin varttunutta ja kuusivaltaista. Tuoreen kankaan osilla kuusien joukossa on myös 
hieman mäntyä. Kuusikankaalla haapaa ja koivua on myös niukasti. Lehtipuuta on etupäässä 
Naaranginjoen varressa, missä on pienialainen koivuvaltainen kuvio. Runsaammin haapaa kasvaa 
eteläreunalla, kevyen liikenteen varressa. 
 
Suokasvillisuus on keskittynyt Naaranginjoen varteen. Joen länsipuolella on metsäkorte- ja 
ruohokorpikasvillisuutta. Jokivarren ruohokorpi on karunoloinen ja sen kasvistoon kuuluvat mm. raate, 
siniheinä, kurjenjalka, paatsama ja tähtisara. Joen itäpuolella on turvekangasta, korpimuuttumaa, 
kangaskorpea ja pienialaisesti mustikkakorpea. Alue on osittain ojitettu. Alueen länsiosalla on 
isovarpurämesuo, joka on osittain ojitettu. Näiden lisäksi suokasvillisuutta on soistuneella kuusikangas- 
ja kangaskorpikuviolla Naaranginjoen länsipuolella. 
 
Alueen eteläosalla on pienialainen tuore niitty, joka on metsittymässä. Niityllä kasvaa mm. 
harakankello, voikukka, nurmilauha, nokkonen, vadelma, maitohorsma, karhunputki, ahomansikka, 
koiranputki, syyskeltano, särmäkuisma, aitovirna ja mesiangervo. Niitty ei ole edustava. 
 
Kevyen liikenteen väylää reunustaa korkea heinä- ja ruohovaltainen kasvillisuus, pajukko ja nuori 
lehtipuusto.   
 
Alueen linnustosta saatiin joitain havaintoja, mutta maastoajankohta oli myöhäinen luotettavan kuvan 
saamiseksi.  Yleisimmät linnut alueella ovat talitiainen ja peippo. 
 
Maaliskuussa tehtyjen jälkihavaintojen perusteella alue on ketun ruokailualuetta. Alueella elää ja 
liikkuu myös metsäjänis ja tavallinen orava. Lisäksi havaittiin merkkejä liito-oravasta.  
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Kuva 6.  Alueen kasvillisuus. 

 
Kuva 7.  Ilmakuva alueesta (© MML).  
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3.7 Luonnon monimuotoisuus 

3.7.1 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit  

Alueella uhanalaisimmat luontotyypit ovat metsäkorte-, kangas- ja ruohokorpi. Näistä metsäkortekorpi 
on koko maassa erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi. Kangas- ja ruohokorpi ovat vaarantuneet (VU).  
Lisäksi alueella on pienialaisesti tuoretta keskiravinteista lehtoa (VU). Naaranginjoki voidaan luokittaa 
luontotyyppiin pienet havumetsävyöhykkeen joet, joka on silmälläpidettävä (NT) luontotyyppi. 
 

 
Kuva 8.  Metsäkortekorpi on erittäin uhanalainen luontotyyppi.  

3.7.2 Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit 

Alueelta todettiin merkkejä uhanalaisesta liito-oravasta (ks. 3.7.4). 
 

3.7.3 EU:n lintudirektiivin lajit ja Suomen erityisvastuulajit 

Alueelta ei ole tiedossa tai havaittu lintudirektiivin tai vastuu lajeja.   
 

3.7.4 Luontodirektiivin liitteen II ja IV (a) lajit 

Selvitysalueelta havaittiin 26.3.2015 kaksi liito-oravan papanapuuta alueen eteläreunalta (taulukko 1).  
Varttunut kuusikko, missä papanapuut sijaitsevat, on pinta-alaltaan noin 0,6 ha. Liito-oravan 
ruokailualueet ovat Naaranginjoen varressa (koivikko) ja Syväniementiehen rajautuvassa pienessä 
haapametsikössä.  Lisäksi yksittäiset haavat jokivarressa ovat lajin ruokailupuita. Koko selvitysalue on 
lajin elinpiiriä eli laji liikkuu alueella. Lajin mahdolliset liikkumisväylät on esitetty liitteessä.  
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Taulukko 1.  Papanapuutiedot. 

ID Puutyyppi Puulaji Läpimitta (cm) Papanaluokka X -itä Y -pohjoinen 

p1 Papana  Kuusi 35 alle 10   6836166,12 507717,77 

p2 Papana Kuusi 30 alle 10   6836182,55 507737,01 

 

 
Kuva 9.  Papanapuiden sijainti (26.3.2015).  

Saukosta ei havaittu merkkejä.  
 

3.8 Luonnonsuojelu 

3.8.1 Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Natura 2000- verkoston 
kohteita, jotka tulisi tämän hankkeen yhteydessä huomioida. Lähin Natura-alue on 7 km päässä 
(Hanhilampi, FI0500093).  
 

3.8.2 Muut kohteet 

Naaranginjoen korvet 
Pinta-ala noin 1,8 ha 
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas kohde 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: metsäkortekorvet (EN), kangas- ja ruohokorvet (VU) ja  
tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU) ja pienet havumetsävyöhykkeen joet (NT) 
Uhanalaiset lajit: - 
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Kohde muodostuu Naaranginjoesta ja sen välittömästä rantavyöhykkeestä ja siihen liittyvistä korvista. 
Nämä korvet ovat kangas-, metsäkorte- ja ruohokorpia. Korpien aluskasvillisuutta luonnehtivat 
valtaosin hapra-, korven-, vaalea- ja rämeenrahkasammal, mustikka, puolukka, metsäkorte, raate, 
siniheinä, tähtisara, kurjenjalka ja paatsama. Jokivarressa kasvaa ruohohelpiä, metsäalvejuuri, 
hiirenporras, suo- ja korpi-orvokki, ranta-alpi, korpikaisla ja rätvänä. Puusto on kuusivaltaista, mutta 
jokivarressa on myös koivuvaltainen kuvio, missä on aliskuusia. Myös harmaaleppää kasvaa 
jokivarressa. Lisäksi kuusien joukossa on hieman haapaa ja mäntyä. 
 

 
Kuva 10. Naaranginjoen varressa on myös koivuvaltainen kuvio.  

Kohteella on metsälain 10 §:n mukaisia metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä (rehevä lehtolaikku, ruoho- ja metsäkortekorpi).  
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Kuva 11. Naaranginjoen korvet. 
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Toivonen H. & Leivo A. 2001: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus. 
Kokeiluversio. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No 14. 
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LUONTOSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 
 
MIKKELI, TIKKALAN YRITYSTALO 
 
 
Marko Vauhkonen 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 
31.5.2012 
 
 
 
 
1  JOHDANTO 

 
Mikkelin kaupunki laatii asemakaavan muutosta Tikkalassa sijaitsevalle alueelle (kuva 
1), jonka pinta-ala on noin kaksi hehtaaria. Alue rajautuu etelässä paikallistiehen 15105 
(Vanha Otavantie) ja idässä Syväniementiehen. 
 
Mikkelin kaupunki tilasi kaavamuutosalueen luontoselvityksen Ympäristösuunnittelu 
Enviro Oy:ltä. Työn on tehnyt biologi, FM Marko Vauhkonen. 
 
 

 
Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus (punainen rasteri). Lähde: Mikkelin kaupunki. 
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2  AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Selvitysalueen aiemmat luontotiedot tarkistettiin Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja Mik-
kelin seudun ympäristöpalveluista. 
 
Kohteelle tehtiin maastokäynti 19.5.2012, jolloin selvitysalue ja sen välitön lähiympä-
ristö käveltiin läpi. Käynnillä inventoitiin ja kirjoitettiin muistiin yleiskuvaus alueen 
luonnonoloista ja kasvillisuudesta. Maastossa käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 
60Cx), jolla mm. alueen rajat voitiin paikantaa riittävällä tarkkuudella. 
 
Maastossa selvitettiin liito-oravan esiintyminen Sierlan ym. (2004) ohjeiden mukaisesti. 
Liito-oravan ulosteita etsittiin mm. haapojen ja muiden sopivien ruokailupuiden sekä 
kookkaiden kuusien tyviltä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia ko-
lopuita ja risupesiä etsittiin lajin elinympäristöksi sopivista metsiköistä. 
 
Maastokäynnillä selvitettiin luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luon-
totyyppien, metsälain 10 §:n mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen, vesilain 2 
luvun 11 §:n tarkoittamien pienvesikohteiden, uhanalaisten luontotyyppien (Raunio ym. 
2008a, b) sekä muiden arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen. Lisäksi havainnoitiin 
alueen eliölajistoa ja arvioitiin luonnonsuojelulain 46 §:n tarkoittamien uhanalaisten la-
jien, 47 §:n mukaisten erityisesti suojeltavien lajien, EY:n luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajien sekä muiden huomionarvoisten eliölajien kannalta merkittävät elinympäris-
töt. 
 
 

3  SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS 
 
Selvitysalueen länsipuolella on matala metsäinen kivennäismaakumpare, jonka puusto 
on uudistuskypsää–varttunutta. Pääpuulajit ovat kuusi ja mänty, joiden lisäksi tavataan 
vähän koivua ja haapaa. Puusto jatkuu vastaavana selvitysalueen länsiosaan saakka. 
Kasvillisuus on kivennäismaalla tuoretta kangasmetsää, jossa kenttäkerroksen valtalaje-
ja ovat mustikka, puolukka, metsälauha, oravanmarja, vanamo ja metsäkastikka. 
 
Selvitysalueen länsiosassa on luonnontilaltaan muuttunutta mustikkakorpea, jonka läpi 
on kaivettu leveä oja. Korpikasvillisuus on pääosin muuttuma-asteella. Aluskasvillisuu-
den lajeja ovat mm. mustikka, puolukka, pallosara, kevätpiippo, nuokkutalvikki, metsä-
korte ja metsätähti. Räme-, vaalea- ja korpirahkasammalta kasvaa paikoin laikkuina; li-
säksi tavataan yleisiä kangasmetsien sammalia ja suonihuopasammalta. 
 
Selvitysalueen keskiosassa on mäki, joka on osin kallioinen. Mäen lakialueen ja itäreu-
nan puusto on hakattu. Alueella kasvaa nykyisin taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. 
Pääpuulaji on kallioisissa kohdissa mänty, muualla vallitsevat kuusi ja koivu. Mäellä 
kasvaa myös hakkuussa jätettyjä siemenmäntyjä ja -koivuja. Alueen kasvillisuus on tuo-
retta–kuivahkoa kangasmetsää. Kenttäkerroksessa tavataan mm. mustikkaa, puolukkaa, 
metsälauhaa, metsä- ja hietakastikkaa, maitohorsmaa, kangasmaitikkaa, metsätähteä ja 
kultapiiskua. Pienillä kalliopaljastumilla kasvaa myös kanervaa. 
 
Em. mäen etelärinteellä on pieni kuvio nuorta sekametsää, joka rajoittuu kevyen liiken-
teen väylään. Kuvion puustona on kuusta, koivua, haapaa ja mäntyä. Aluskasvillisuute-
na on edellä lueteltuja tuoreen kankaan lajeja. 
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Selvitysalueen itäosassa kasvaa koivutaimikkoa ja kiiltopajukkoa Syväniementien län-
sipuolella. Tien reunalla on puutonta joutomaa- tai piennaraluetta, jossa kasvaa mm. 
komealupiinia, vadelmaa, pujoa, leskenlehteä, eri heinälajeja, nokkosta, pietaryrttiä, 
vuohenputkea, poimulehtiä ja voikukkia. Vastaavaa kasvillisuutta on myös selvitysalu-
een eteläreunalla kevyen liikenteen väylän reunalla. 
 
 

4  ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA LAJIESIINTYMÄT 
 
Asemakaavan muutosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -
alueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suo-
jeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. 
 
Maastoselvityksessä ei todettu sellaisia kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 
§:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, metsälain 10 §:n mukaisten erityisen tärkei-
den elinympäristöjen tai vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamien kohteiden kriteerit. Alu-
eella ei ole uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym. 2008a, b) eikä muita arvokkaita 
luontokohteita. 
 
Maastoselvityksessä ei todettu liito-oravan tai muiden huomionarvoisten eliölajien (ks. 
Rassi ym. 2010) esiintymiä. Selvitysalueella ei arvioitu olevan luonnonsuojelulain 46 
§:n tarkoittamien uhanalaisten lajien, 47 §:n mukaisten erityisesti suojeltavien lajien tai 
EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä, joissa 
niiden esiintyminen olisi todennäköistä (vrt. Sierla ym. 2004). Alueella ei arvioitu ole-
van sellaisia kohteita, elinympäristöjä tai lajistoa, joiden inventoiminen edellyttäisi lisä-
käyntiä myöhemmin kesällä. 
 
 

5  KAAVAMUUTOKSEN LUONTOVAIKUTUKSET 
 
Vaikutusten arviointia varten olivat käytettävissä Mikkelin kaupungin toimittamat otteet 
yleis- ja asemakaavakartoista sekä Tikkalan yritystalon asemapiirustus (päivätty 
28.5.2012). 
 
Asemakaavan muutosalue (kuva 1) on yleiskaavassa M-1-aluetta ja pieneltä osin T-
aluetta (itäreuna). Nykyisessä eli muutettavassa asemakaavassa alueen itäosa on merkit-
ty VL-alueeksi. Syväniementien länsipuolella sijaitsevan VL-alueen leveys on noin 80 
metriä. Sen pohjoispuolella sijaitsee ET-alue, jolla on jo nykyisin voimalaitos. 
 
Selvityksessä ei todettu arvokkaita luontokohteita tai lajiesiintymiä, joihin asemakaavan 
muutoksella voisi olla välittömiä vaikutuksia. Alueelta ei ole myöskään aiempia tietoja 
huomionarvoisten eliölajien esiintymisestä. Selvitysalueella on tavanomaista kangas-
metsää, jonka puusto on osin hakattu sekä luonnontilaltaan muuttunutta puustoista suo-
ta, jotka häviävät asemakaavamuutoksen mahdollistaman rakentamisen (Tikkalan yri-
tystalo) seurauksena. 
 
Selvitysalueen lähiympäristöstä ei ole Naaranginjokea (ks. seuraava kappale) lukuun ot-
tamatta tiedossa arvokkaita luontokohteita tai lajiesiintymiä, joihin asemakaavan muu-
toksella voisi olla välillisiä vaikutuksia. Käytettävissä olevien tietojen sekä kartta- ja il-
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makuvatarkastelun perusteella asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei vaikuta merkit-
tävästi luontoalueiden yhtenäisyyteen tai eläinten kulkureitteihin. 
 
Kaavamuutosalueen länsipuolella sijaitsee Naaranginjoki (ks. kuva 1), jonka uoma ja 
rantavyöhykkeet on todettu aiemmassa selvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 
2005) paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Selvitysalueen ja Naaranginjoen väliin 
jää riittävä, vähintään 100 metrin levyinen suojavyöhyke. Asemakaavan muutoksella ei 
ole jokeen ja sen luonnonoloihin kohdistuvia välillisiä vaikutuksia, jos uuden rakenta-
misalueen hulevedet eivät pääse suoraan valumaan ojiin ja niiden kautta edelleen jo-
keen. 
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HAVAINNEKUVIA SYVÄNNIEMENTIE 2 (TIKKALA)  
ASEMAKAAVAN MAHDOLLISTAMASTA RAKENTAMISESTA 
 
Asemakaava mahdollistaa teollisuustonttien jakamisen toimijoiden tarpeen mukaisesti ja siten erilaisia toteutumis-
vaihtoehtoja on useita. Havainnekuvissa asemakaavan aluerajaukset ovat projisoituna nykyiseen maanpintaan 
ortoilmakuvan päälle.  
 
Oheisissa havainnekuvissa on esitettynä yhdenlainen tyypillinen toteutumisvaihtoehto:  
 

 Havainnekuvissa tarkastellaan erityisesti liikenteen liittymien näkemä-alueita 
 Liito-oravan kulkuyhteytenä alueen eteläreunassa säilyvää metsäkaistaletta 
 Erikokoisten toimijoiden tyypillisiä teollisuushallikokoja 
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”Syvänniementie 2, Tikkala” saadut lausunnot OAS:sta ja vastineet niihin. 

 

1. Pohjois‐Savon Elinkeino‐, liikenne‐ ja ym‐
päristökeskus  
 

1.1 Mikkelin kaupunki on laittanut vireille ase‐
makaavan laatimisen Tikkalan kaupungin‐
osassa 35. Kaavoituksesta on pyydetty mie‐
lipiteitä. Liitteeksi on oheistettu Tikkalan 
pohjoisen asemakaavan osallistumis‐ arvi‐
ointisuunnitelma. Asemakaavoitettava alue 
sijaitsee noin seitsemän kilometriä länteen 
Mikkelin ydinkeskustasta. Suunnittelualue 
rajautuu etelässä Vanhaan Otavantiehen 
(mt 15105) valtatielle 5 johtavan Tikkalan 
maantien 151081 iittymän kohdalla. Mikke‐
lin kaupungilla on tarkoituksena edetä suo‐
raan ehdotusvaiheeseen tavoitteena kaa‐
van valmistuminen vuoden 2015 aikana. 
 

1.2 Viranomaisneuvottelussa 15.10.2014 todet‐
tiin, että alueella oleva oikeusvaikutteinen 
yleiskaava, jonka kaavamääräykset sallivat 
ko. alueella hajarakentamisen. Pelkkä yleis‐
kaavallinen tarkastelu asemakaavan yhtey‐
dessä ei riitä, vaan lisäksi tulee tehdä 
osayleiskaavan muutos. Tikkalan sisältyy vi‐
reillä olevaan Mikkelin kantakaupungin 
osayleiskaava‐alueeseen. Asemakaavan 
osalta prosessia hidastetaan tarvittaessa 
yleiskaavan etenemisen suhteen. 
 
Pohjois‐Savon EL V‐keskuksen liikennevas‐
tuualue esittää Tikkalan pohjoisen 
asemakaavan osallistumis‐ ja arviointisuun‐
nitelmasta lausuntonaan seuraavaa: 
 

1.3 Tikkalan asemakaavat vuodelta 2000 (Kar‐
japortti) ja vuodelta 2006 (maantien itäpuo‐
li) muodostavat liikenteellisesti maantiehen 
15105 maantien 15108 liittymän ympärillä 
yhteensä kolmella katuliittymällä tukeutu‐
van liiketeollisuusalueen. Maantien 15105 L 
T ‐ alueen sisältävässä Tikkalan asemakaa‐
vassa (2006) on uuden asemakaava‐alueen 
kohdalle merkitty yksi liittymä olemassa 
olevaa maa‐ ja metsätalousliittymää varten. 
Syvänniementien (Karjaportti) katuliittymä 
on sijainniltaan hyvä ja siihen on tehty tur‐
vallisuuden kannalta riittävät järjestelyt. Se 
on erittäin sopiva välittämään myös uuden 

 
 
 

1.1 Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Kantakaupungin osayleiskaavassa määrite‐
tään Tikkalan alueen maankäyttö, sen arvi‐
oitu hyväksymiskäsittely on vuoden 
2016/2017 vaihteessa. Kaavaprosessin ai‐
kana voidaan todeta kuinka paljon kiinnos‐
tusta Tikkalan alueen ehdotettu maankäyt‐
tö aiheuttaa. Siinä tapauksessa, että kiin‐
nostus on ollut vähäistä ja asukkaat hyväk‐
syvät ehdotetut periaatteet voidaan ase‐
makaavan hyväksymiskäsittelyä jouduttaa.  
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Alueelta on löydetty luontoarvoja jotka säi‐
lytetään tulevassa kaavassa. Naaranginjoen 
ympäristö on yksi näistä kohteista jakaen 
kaava‐alueen kahtia. Itäpuolinen teollisuus‐
alueen liikenne ohjataan Syvänniementien 
kautta tapahtuvaksi. Länsipuolinen osa vaa‐
tii oman liittymänsä Otavantielle. Uusi liit‐
tymä on sijoitettu siten, että se täyttää tur‐
vallisuus‐ ja logistiset vaatimukset. 
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alueen liikennettä. Uuden asemakaava‐
alueen liikennejärjestelyjen suunnittelussa 
pitäisikin ensisijaisesti pyrkiä ko. liittymän 
hyödyntämiseen, joka näyttäisi edellyttävän 
vain pieniä muutoksia vuoden 2000 asema‐
kaavaan. Jalankulku‐ ja pyöräilyliikenteen 
osalta asiat ovat kunnossa.  
 

1.4 Samoin Tikkalan alueen lisääntyvä maan‐
käyttö on huomioitu eritasoliittymän kehit‐
tämisessä lausunnolla olevassa valtatien 5 
välin Hietanen ‐ Tikkala yleissuunnitelmas‐
sa, joka tulisi lisätä osallistumis‐ arviointi‐
suunnitelman muihin selvityksiin ja suunni‐
telmiin. 

 
 
 
 
 
 
 

1.4 Hietanen ‐ Tikkala yleissuunnitelma on lisät‐
ty selostuksen liitteeksi ja selostusta on täl‐
tä osin täydennetty. 

2. Etelä‐Savon Pelastuslaitos 
 

2.1 Pelastusviranomaisilla ei ole huomautetta‐
vaa Tikkala pohjoinen asemakaavan osallis‐
tumis‐ ja arviointisuunnitelmaan. 

 
2.1 Merkitään tiedoksi. 

 
 
 

 

 


