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 TEHTÄVÄ Asemakaavan muuttaminen. 

 
SUUNNITTELUKOHDE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Valtatie 5:n, Vilhonkadun, 

Mannerheimintien, Porrassalmenkadun ja Päiviönkadun / 
Ristiinantien välisellä alueella. Alue on ns. veturitallin alue sekä 
Porrassalmenkatu 1:n kiinteistö rautatien länsipuolella. 
 

KIINTEISTÖTIEDOT/ 
OSOITE 

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan, 
Savilahden, korttelin 18 tontteja 1 ja 800 sekä katu-, liikenne-, eritys- 
ja vesialueita. 
Kirkonkylän kylän (402) kiinteistöjä 5:1, 5:5, 5:55, 6:38, 6:39, 6:40, 
7:1, 8:0, 10:4 ja 13:5 
Mikkelin kylän (413) kiinteistöjä 1:3 ja 1:9. 
 

HAKIJA Asemakaavan muutos on tullut vireille Mikkelin kaupungin 
aloitteesta. 
 

SUUNNITTELUN 
TAVOITE 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 
kävelyetäisyydellä Mikkelin keskustasta ja rautatieasemasta 
sijaitsevan alueen rakentaminen. Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja 
uuden ekologisen rakentamisen edistäminen ovat myös tavoitteina 
kaavatyössä. Kaavassa ratkaistaan alueen liikenteellinen liittyminen 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen ajoneuvo- ja kevyenliikenteen 
osalta sekä Valtatie 5:lle sujuvasti.  

 
Asemakaavatyö tulee etenemään samaa tahtia kuin laadinnassa 
oleva Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava ja tulee 
vahvistuskäsittelyyn yleiskaavan lainvoimaistumisen jälkeen. 
 
Asemakaavan muutos voi edellyttää maankäyttösopimuksen (MRL 
9b §) tekemistä.  
 

LÄHTÖTIEDOT/ 
NYKYTILANNE 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (VAT) ovat osa 
Maankäyttö- ja rakennuslainmukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa 
valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen 
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten 
toiminnassa. VAT – tavoitteiden kokonaisuuksista kaikki (lukuun 
ottamatta Helsingin seudun erityiskysymyksiä) ovat tässä 
kaavatyössä merkityksellisiä. Huomioon otettavat kokonaisuudet: 

 Toimiva aluerakenne 

 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 
luonnonvarat 

 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
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 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset 
aluekokonaisuudet (Vuoksen vesistöalue). 

”Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua, 
vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä sekä 
rakentamista ja muuta maankäyttöä siten, että 
järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön 
erityispiirteet säilyvät.” 

 
Etelä-Savon maakuntakaavassa (vahvistettu 4.10.2010) alue on 
taajamatoimintojen aluetta. Alueen läpi kulkee pr/rr 8.255 Savonrata 
(päärata/runkorata. )Aluetta rajaavat vt/rt 4.150 Helsinki Sodankylä 
(valtatie/runkotie), st 8.165 Mannerheimintie (seututie/pääkatu) sekä 
st 8.159 Vilhonkatu. Alue on lisäksi pohjavesialuetta (pv). Veturitallit 
on rakennussuojelukohde. 
 

 

 
Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta. 
 
Mikkelin Yleiskaavassa (1990) suunnittelualue on rautatieliikenteen 
aluetta (LR) tieliikenteen aluetta (LM), teollisuus- ja varastoaluetta (T) 
ja erityisaluetta (E). 
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Ote Mikkelin yleiskaavasta (1990). 

 
Suunnittelualueen ajantasa-asemakaava koostuu useasta eri 
asemakaavasta.  
Korttelin 18 asemakaava on hyväksytty 17.8.1978. Kortteli 18 on 
merkitty kaavaan merkinnällä ALT (Liike- ja 
pienteollisuusrakennusten korttelialue.) 
Veturitallin ja rata-alueen kaava on hyväksytty 17.9.1981. Alue on 
merkitty rautatiealueeksi (LR). 
Koillisosan asemkaava on hyväksytty 14.2.1992. Koillisnurkassa on 
pysäköintialue (LP) ja valtatie 5 reuna-alue suojaviheralueeksi (EV). 
Kortteli 26 on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi (T-2). Kortteliin saa rakentaa enintään 
kaksikerroksisia rakennuksia tehokkuudella e=0,3. 
 

 

Ote ajantasa-asemakaavakoosteesta. 
 

Nykytilanne ja veturitallien historiaa 
Alueella toimii Itellan logistiikkakeskus ja lisäksi siellä on VR:n 
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ratapihan ylläpitoon liittyviä toimintoja. Veturitallit ovat tällä hetkellä 
tyhjillään. 
 
Veturitallien vanhin osa valmistui vuonna 1889 yhdessä koko Savon 
radan kanssa. Tallirakennus oli ensin vain kaksipilttuinen. Vuonna 
1904 tallia laajennettiin yhdellä lisäpilttuulla. Vuonna 1908 toteutetun 
suunnitelman jäljiltä veturitallissa oli jo kymmenen pilttuuta, joista 
uudet seitsemän olivat jo suurentuneen veturikaluston mukaan kaksi 
metriä vanhoja pidempiä. Vuonna 1928 pidennettiin kahta pilttuuta 
seitsemällä metrillä. Alkuperäisen kaksipilttuisen tallin koilliskulmassa 
on kahdeksankulmainen vesitorni. 
 
Alueen länsiosassa on ns. Veturitallin kosteikko. Valtatie 5:n 
varressa kasvanut metsikkö on kaadettu tien parantamistöiden 
yhteydessä, joten alue on lähes puuton.  
 
Tulevaisuuden visio 
 
Mikkeliin on tarkoitus rakentaa mallialue Saimaan rannalle. Samalla 
on tarkoitus luoda kaupungille uutta rantakaupungin imagoa ja 
toteuttaa kaupungin strategista tavoitetta "Modernin palvelun 
kasvukeskus Saimaan rannalla". Kohdealueeksi on valittu 
Satamalahden alue. Alueen suunnittelemiseksi Mikkelin kaupunki 
järjesti kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun 2012-2013. 
 

Satamalahden arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotus ”Vesireittejä”. 

 
Satamalahden rakentaminen tullaan aloittamaan alueen eteläosasta 
tästä ns. Veturitallin alueesta. Tavoite on, että alueelle rakentuva 
kokonaisuus olisi hyvänä esimerkkinä korkealaatuisesta 
arkkitehtuurista, ekologisista ratkaisuista, innovatiivisuudesta ja koko 
rakennusten elinkaaren kestävästä kustannustehokkuudesta. 
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Ympäröivien maankäytöltään verrattavissa olevien tonttien 
rakennusoikeus viimeaikaisissa asemakaavamuutoksissa on ollut 
korkeampi kuin nykyisten kaavojen sallima rakennusoikeuden 
määrä. Ydinkeskustassa tavoite on e=3,0, joka laskee mitä 
kauemmaksi ydinkeskustasta edetään. Satamalahden voittaneessa 
kilpailuehdotuksessa rakennusoikeuden määrä osa-alueelle 2, johon 
Veturitallien alue osana kuului, oli 35 600 k-m2 ja aluetehokkuus 
e=0,76 asemakaavaprosessin yhteydessä ratkaistaan alueelle 
sopiva mitoitus. 
 
Arkkitehtitoimisto Ajak on laatinut kaavatyön pohjaksi suunnitelmia 
alueen kehittämisen mahdollisuuksista. Alueen kehittäminen tullee 
vaatimaan uuden tieyhteyden avaamista Mannerheimintieltä radan 
alitse.  
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Havainnekuvia Arkkitehtitoimisto Ajakin suunnitelmasta alueen kehittämiseksi 24.6.2014. 

MAANOMISTUS Suunnittelualueen maanomistus on jakautunut Mikkelin kaupungille, 
Liikennevirastolle, Senaatti-kiinteistöille sekä VR-Yhtymä Oy:lle. 
 

ARVIOINTITIEDOT Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja 
kaavamuutoksen mahdollistama tilanne. Valmistelun yhteydessä 
arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia mm. asumiseen, 
kaupunkikuvaan, luonnonarvoihin, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin 
arvoihin sekä pysäköinti- ja liikennejärjestelyihin. Vaikutukset 
raportoidaan kaavaselostuksessa ja tarvittaessa erillisliitteinä 
olevissa muissa selvityksissä. 
 
Laaditut selvitykset 
Asemakaavan muutosalueelle (lukuun ottamatta Porrassalmenkatu 
1:n kiinteistöä) on laadittu luontoselvitys: Kenkäveron puhdistamon ja 
Veturitallin alueiden luontoselvitys 2010 (Enviro Oy 8.2.2011). Lisäksi 
FCG on laatinut laaja-alaisemman Satamalahden alueen 
luontoselvityksen (3.2.2015), joka sisältää myös Veturitallin alueen. 
Se koostuu seuraavista kartoituksista: liito-orava-, viitasammakko-, 
kasvillisuus-, lintu- ja luontotyyppikartoitus. Vaarantuneista 
lintulajeista Veturitallin alueella havaittiin pesivän Kivitaskun ja 
silmälläpidettävistä Naurulokin. Veturitallinlahti arvioitiin seudullisesti 
arvokkaaksi luontokohteeksi.  
 
Ramboll Oy on tehnyt alueella tutkimuksia sekä pilaantuneista 
maista että veturitallirakennuksesta: Mikkelin vanha veturitalli,  
rakenteiden kunto- ja haitta-ainetutkimus, rakenteiden kunto- ja 
haitta-ainetutkimus, sisäilmaselvitys sekä maaperän ympäristö- ja 
geoteknisen tutkimukset (5.1.2012). Alueella todettiin olevan 
pilaantuneita maita ja  kunnostustarve. Lisäksi todetaan 
Veturitallirakennuksen vaativan korjaustöitä, joiden laajuus riippuu 
rakennuksen käyttötarkoituksesta. 
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Satamalahden meluselvitys valmistui 8.12.2010 (Sito).  
 
Valtatien 5 parantaminen välillä Pitkäjärvi - Asema on käynnissä. 
Hankkeen suunnittelun yhteydessä tutkittiin mm. seuraavia asioita: 
pilaantuneet maat, melu, hulevedet jne. Näitä tutkimuksia käytetään 
soveltuvilta osiltaan hyväksi myös tässä asemakaavan 
muutostyössä. 
 
Tehtävät selvitykset 
Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään 
liikenneselvitys, joka palvelee myös tätä kaavatyötä. 
 
Porrassalmenkatu 1 osalta laaditaan Rakennushistoriaselvitys. 
 
Kaavatyön yhteydessä laaditaan mahdolliset muut esiin tulevat 
selvitykset. 
 

OSALLISET Osallisia ovat 
- hakija 
- alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, 

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

asukas- ym. yhdistykset 
- kaupungin viranomaiset 
- Liikennevirasto, Pohjois- ja Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja 

ympäristökeskukset, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon 
Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, teleoperaattorit  

- kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. 
 
Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa. 
 

OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 

Asemakaavoituksen alkaminen ilmoitetaan osallisille kirjeellä. 
Isännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä 
asukkaille ja osakkaille.  
 
Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös 
kaupunkisuunnittelu osastolla (Maaherrankatu 9-11) ja internetissä 
www.mikkeli.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä 
työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. 
 
Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin 
neuvotteluin. MRL 66§ mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin 
18.2.2015. Tarvittaessa pidetään myös muita neuvotteluja 
viranomaisten kanssa.  
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Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan 
kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa 
asuville maanomistajille tavallisella kirjeellä. 
 
Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa 
kaavoituskatsauksessa. 
 

KÄSITTELYAIKATAULU Asemakaava laaditaan rinnakkain Mikkelin kantakaupungin 
osayleiskaavan kanssa ja se tullaan viemään vahvistuskäsittelyyn 
osayleiskaavan saatua lainvoiman. 
 
Tavoiteaikataulu: ehdotus teknisessä lautakunnassa, 
kaupunginhallituksessa ja nähtävillä vuonna alkuvuodesta 2016 sekä 
valtuustossa alkusyksyllä 2016. 
 

VALMISTELUSTA 
VASTAA 

Asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen 
puh. 040 129 4114, sähköposti etunimi.sukunimi@mikkeli.fi   
 
Kirjallinen palaute Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnitteluun. 
os PL 278, 50101 MIKKELI tai sähköpostitse toimistosihteeri Kirsi 
Avelin, kirsi.avelin@mikkeli.fi puh. 040 129 4792. 
 

PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUS 

Mikkeli 8.4.2015, täydennetty 29.4.2015 
 
 
 
 
Tuija Mustonen 
asemakaava-arkkitehti 

 


