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MliDno-2018-1672 (10 02 03)
Asemakaavan laatiminen 29. kaupunginosan (Annila) asemakaavoittamattomalle alueelle ja asemakaavan
muutos 29. kaupunginosan (Annila) korttelissa 1 sekä katualueella / Kirkonvarkaus E

Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava
vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lain 62 §:n nojalla alueen maanomistajilla ja muilla 6 §:ssä
tarkoitetuilla tahoilla (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mikkelin kaupunkisuunnittelu ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti
asemakaavan laatimisesta ja asemakaavan muuttamisesta otsikossa mainitulla alueella.

Asemakaavan tavoitteena on saattaa loppuun Kirkonvarkauden asemakaavoitus ja päivittää
pohjoisosan kortteli 1 asemakaava vastaamaan poikkeamisluvilla toteutuvaa/toteutunutta
tilannetta.

Asemakaava/asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus saada lautakunnan käsiteltäväksi
loppuvuodesta 2018 ja hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2019.

Liitteeksi on oheistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Pyydämme mahdollisia mielipiteitä kaavoituksesta 3.9.2018 klo 15 mennessä.

Tietoa asemakaavoituksesta:
* Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen: p.050 311 7130
* Suunnitteluavustaja Lea Torn: p. 044 7942514 kartta-aineisto, kaavaselostukset
* Suunnitteluavustaja Juha Kokkonen: p. 040 1294249 kartta-aineisto, kaavaselostukset
* Toimistosihteeri Kirsi Avelin: p. 040 1294792 hallinnollinen valmistelu, käsittelyvaiheet, niitä
koskeva aineisto

Ilkka Tarkkanen
Kaavoituspäällikkö
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MIKKELIN KAUPUNKI
KIRKONVARKAUDEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA JA
KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVAN KORTTELI 1
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.8.2018

Asemakaava koskee 29. kaupunginosa (Annila) asemakaavoittamatonta osaa ja asemakaavan muutos
koskee 29. kaupunginosan (Annila) korttelia 1 ja katualuetta.



0973 Kirkonvarkaus E, asemakaava ja asemakaavan muutos Mikkelin kaupunki

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma              2.8.2018

Sivu 2 / 11

TEHTÄVÄ Asemakaavan laatiminen Kirkonvarkauden eteläosan alueelle. Muuttaa
asemakaavaa Kirkonvarkauden (pohjoisosan) asemakaavan alueella,
korttelissa 1 vastaamaan sinne suunniteltua päiväkotia, rivitalotontteja ja
palvelutaloa (rakennettu) sekä näiden edellyttämää uutta katuyhteyttä.

SUUNNITTELUKOHDE Kirkonvarkauden pohjois- ja eteläosan asemakaavoitus suunniteltiin aikoinaan
kokonaisuutena josta hyväksymiskäsittelyn yhteydessä rajattiin eteläosan alue
pois koska sen liikennejärjestelyt vaativat lisäselvityksiä.

Asemakaavan muutoksen kohde sijaitsee 29. kaupunginosan (Annila)
korttelissa 1. Kortteliin on suunniteltu ja rakennettu uusi katuyhteys
tonttiliikennettä palvelemaan.

Mikkelin torille matkaa on noin 4 kilometriä. Suunnittelualue rajautuu
pohjoisessa kantatie 62:een, lännessä Porrassalmen museotiehen, idässä
Saimaaseen ja kortteli 1 osalta Kirkonvarkaudenkatuun.  Kortteli 1 kuuluu
Pursialan pohjavesialueeseen.

KIINTEISTÖTIEDOT/

OSOITE

Asemakaavan kohde sijaitsee Mikkelin kaupungin kaupunginosassa 29
(Annila). Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Lopullisen asemakaava-
alueen raja tarkentuu työn aikana.

Suunnittelualueella sijaitsevat seuraavat kiinteistöt:

491-403-3-33                     Annilanharju osaa tilasta
491-404-3-4                       Furuvik
491-404-3-23                     Ritvala
491-4-4-3-22                      Päiväranta
491-895-0001-5131          Porrassalmen maantie
491-29-1-1,2xxx                 Pohjoisosassa

Vesiosuuskunnat:
491-404-0876-0001          Kyyhkylänniemi 3 osakaskunta

HAKIJA Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin toimesta.

SUUNNITTELUN
TAVOITE

Saattaa loppuun Kirkonvarkauden asemakaavoitus ja päivittää pohjoisosan
kortteli 1 asemakaava vastaamaan poikkeusluvituksilla
toteutuvaa/toteutunutta tilannetta.

LÄHTÖTIEDOT/

NYKYTILANNE

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

Maakuntakaavasta löytyy mm. seuraavia merkintöjä:

Asemakaavan muutosalue on osoitettu Etelä-Savon maakuntakaavassa
(vahvistettu 4.10.2010) taajamatoimintojen alueeksi. Maakuntakaavaan on
merkitty pohjavesialue (sininen pistekatkoviiva), jolle suunnittelualueen
korttelin 13 tontit 2 ja 3 sekä korttelin 18 tontti 2 ja pysäköintialue sijoittuvat.

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa (tuulivoiman aluevaraukset,
vahvistettu 3.2.2016) asemakaavan muutosalueelle ei ole aluevarauksia tai
merkintöjä.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa  (hyväksytty 12.12.2016) asemakaavan
muutosalueelle on osoitettu voimajohdon (110 kV tai 400 kV) maastokäytävä
(z).

Tarkempia tietoja alueella voimassa olevasta maakuntakaavasta ja
vaihemaakuntakaavoista saat tietoa kaavan laatijalta sekä osoitteesta:
http://www.esavo.fi/etela-savon_maakuntakaava
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Yleiskaavat

Alueella on voimassa vuoden 2014 Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava.

Kaavoitettavat alueet on esitetty Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavan päällä
punaisella rajauksella. Yleiskaavassa on seuraavia merkintöjä

AP/R
Pientalovaltainen asunto-, loma-asunto- ja matkailualue. Porrassalmen
museotien läheisyydessä rakentamisen on sopeuduttava museotien
luonteeseen. Porrassalmen museotien länsipuolen uuden maankäytön tulee
tukeutua sitä varten suunniteltuun katuverkkoon. Katuverkon ja maankäytön
mitoituksen tulee tukeutua yleiskaavatasoisiin selvityksiin ja ne osoitetaan
asemakaavassa.

sr
Kohde, jolla sijaitsee suojeltava rakennus, rakennusryhmä tai rakenne.
Ympäristön uudisrakentaminen tulee sovittaa alueen luonteeseen ja olemassa
olevien rakennusten ominaispiirteisiin. Toimenpiteistä on pyydettävä
Museoviraston lausunto. Rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 §:SSä
tarkoitettua lupaa. Numerointi viittaa kulttuuriympäristöselvitykseen.
20. Ritvalan puuhuvila
21. Päivärannan talo
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ma-1
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY 2009,
Porrassalmen historiallinen maisema. Alueen historiallisesti merkittävä
kulttuurimaisema esihistoriallisine ja historiallisine muistoineen, sen
ominaispiirteet; avoimet peltoalueet metsäsaarekkeineen ja sulkeutuneine
metsänreunoineen sekä Moision sairaalan asema maisemaa hallitsevana, on
säilytettävä. Alueella tapahtuva rakentaminen ja ympäristönhoito tulee
sopeuttaa alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin
arvoihin.

me
Melualue, jolla 45 dBA yömelun raja ylittyy vuoden 2040 liikenne-ennusteessa.
Alueelle rakennettaessa melu on otettava huomioon. Uudet asuntoalueet
voidaan ottaa osoitettuun käyttöön, kun melusuojaus on toteutettu

kas
Alueen osa, jolla mahdollisesti sijaitsee historiallisesti arvokkaita
kaskiraunioita. Kaskirauniot tulee muinaismuistolain mukaisesti säilyttää.

pv
Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueelle ei tule sijoittaa
pohjaveden laadulle vaaraa aiheuttavaa toimintaa.

palloviiva
Ohjeellinen kevyen liikenteen reitti.
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Uusi kantakaupungin osayleiskaava 2040 on tekeillä ja vuoden 2017
kaavaluonnoksen merkinnät on esitetty alla. Osayleiskaava on tarkoitus saada
ehdotuksena nähtäville syksyllä 2018. Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava jää
voimaan ja Kantakaupungin osayleiskaava toimii ohjeena jos ja kun Moisio-
Kyyhkylän osayleiskaavaa päätetään päivittää.

KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVAN 2040 (LUONNOS)

KAAVAMÄÄRÄYKSET

1.Yhdyskuntarakenteen
ohjaus

Kehittyvä taajama

Kasvava taajama

Kaupunkivihreä; Virkistys- ja
asuinalue

2. Liikenne ja
verkostot

Yhdystie / Kokoojakatu

Valtatie / Kantatie

Melualueen raja

Väylä, jonka suunnittelussa
joukkoliikenne tulee
huomioida.

3. Viherrakenne

Kaupunkivihreä

Viheryhteys

Luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeä alue
34 ja 35 Arvokas
luontokohde, monia eri
arvoja
36 Arvokas luontokohde,
Kirkonvarkauden suo
37 Liito-oravan elinalue

4.Vesitalous

Pohjavesialue

5.Kulttuuriympäristö

Valtakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö
RKY 8 Porrassalmen
historiallinen maisema

6.Maisema

Harjujakso

Maisematie
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Lisätietoja osayleiskaavasta kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:

https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/kaavoitus/nahtavilla-olevat-
kaavat/vireilla-olevat-yleiskaavat/kantakaupungin-osayleiskaava-2040

Asemakaava

Ote alueella voimassa olevasta asemakaavasta

Kortteli 1 kohdalla on voimassa kaava nro 943 Kirkonvarkauden asemakaava.
Kaavan pohjoisosa on vahvistettu 4.3.2015. Eteläosa kaavasta on jätetty
vahvistamatta (kuvassa ruksattu yli) eli alueella ei ole voimassa olevaa
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asemakaavaa. Kaavassa on seuraavia merkintöjä koskien korttelia 1:

(AP) Asuinpientalojen korttelialue.
(A-2) Asuinrakennusten korttelialue.
Alue voidaan ottaa osoitettuun käyttöön, kun maaperä on puhdistettu.
(lä) OhjeeIlinen alueen osa, jolle voidaan läjittää maamassoja.
(et) Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten kohdemerkintä. Merkintä sallii enintään 30 m2 suuruisen
rakennuksen rakentamisen.
(viivarasteri) Alueen osa, joka on säilytettävä puustoisena siten, että liito-
orava voi käyttää sitä liikkumisreittinään. Puuton alue ei saa olla 20 m pitempi
ja puiden korkeuden on oltava liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä.
(pisterasteri) Alueen osa, jolle on istutettava puita siten, että liito-orava voi
käyttää sitä liikkumisreittinään. Puuton alue ei saa olla 20 m pitempi ja puiden
korkeuden on oltava liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä.
(palloviiva) OhjeeIlinen ulkoilureitti.

Lisätietoa voimassa olevan kaavan sisällöstä saat kaavan laatijalta.

Ote ajantasakaavasta.

Muut aluetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat:

· -

LAADITTAVAT
SELVITYKSET

Asemakaavatyössä hyödynnetään Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavan,
Kirkonvarkauden asemakaavan ja Kantakaupungin osayleiskaavan yhteydessä
laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia. Kirkonvarkauden eteläosan kohdalla on
laadittu tasaussuunnitelma vuonna 2018.
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Kaavatyön aikana voidaan laatia myös muita, kuin tässä esitettyjä selvityksiä
mikäli kaavatyön edetessä ilmaantuu lisäselvitystarpeita.

Laaditut ja laadittavat selvitykset liitetään osaksi nähtäville asetettavaa
kaavamateriaalia.

MAANOMISTUS

Kaupungin omistus on osoitettu harmaalla yllä olevassa kuvassa, vihreä väri
osoittaa kaupungin vuokratontit. Suunnittelualue on pääosin kaupungin
omistuksessa. Sen lisäksi alueella on rantatonteilla yksityisiä maanomistajia
jotka asuvat alueella joko pysyvästi tai käyttävät kiinteistöään loma-asuntoina.

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.

Asemakaavan muutos saattaa edellyttää maankäyttösopimuksien
(MRL 9b §) tekemistä.
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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 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Savonlinnan maakuntamuseo
- Museovirasto
- Etelä-Savon maakuntaliitto
- Etelä-Savon Energia Oy ESE
- Suur-Savon Sähkö Oy
- Kaupungin viranomaiset (rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut,

mittaus ja kiinteistöt, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, tekninen
lautakunta, kaupunginhallitus)

- Mikkelin Vesilaitos

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, asukastilaisuuksien sekä
virallisten nähtävillä olojen kautta. Yleisötilaisuuksia järjestetään kaavan
luonnos- ja ehdotusvaiheessa ja niistä tiedotetaan kaupungin internetsivuilla
sekä paikallislehdessä.

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

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa kaavoituskatsauksessa.
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KÄSITTELYN

TAVOITEAIKATAULU

Aloitusvaihe / vireilletulo: elokuu-syyskuu / 2018

Ehdotusvaihe:  marraskuu / 2018

Hyväksymisvaihe: alkuvuosi / 2019

VALMISTELUSTA
VASTAA

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

Mikkelissä 2.8.2018

Ilkka Tarkkanen

Kaavoituspäällikkö

050 311 7130

ilkka.tarkkanen(at)mikkeli.fi


