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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot
Asemakaava-alueen muutos koskee 20. kaupunginosan (Tuskun) teollisuuskortteleissa 21, 29
- 32 ja 34 sekä rautatie-, katu- ja puistoalueita.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin kaupungin Tuskun kaupunginosassa. Alue sijoittuu n. 3.5
kilometrin etäisyydelle kaupungin keskustasta länteen. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa
Timpurinkatuun, Kympinkatuun ja Vuolingonkadun viereisiin suojaviheralueisiin. Lännessä
alue rajautuu lentokenttäalueen länsirajan tasolle. Idässä suunnittelualue rajautuu
Insinöörinkatuun. Etelässä alue rajautuu Lentokentänkatuun.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan työnimenä on ”Tehtaanpuisto”.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa rautatiealueet sekä osa Tehtaanpuistosta
osaksi teollisuusaluetta sekä päivittää teollisuusalueiden kaavamerkinnät siten, että ne
mahdollistavat edellä mainittujen alueiden liittämisen osaksi teollisuusalueen tontteja.

Tuskun teollisuusalueen asemakaavat ovat vuosilta 1974-2001. Alueelle aikoinaan suunniteltu
rautatien teollisuusraide pistoratoineen ei ole toteutunut joten ne muutetaan osaksi
teollisuusaluetta. Osa Tehtaanpuistosta muutetaan teollisuusalueeksi.

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Asemakaavan seurantalomake.

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Ote ajantasa-asemakaavasta
3. Asemakaavan muutosehdotuskartta
4. Tilastolomake
5. Liito-oravaselvitys
6. Lausunnot
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TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan muutos tuli vireille 18.4.2018. Osallisia informoitiin ja kuuleminen aloitettiin
lähettämällä osallistumis- ja arvioimissuunnitelma osallisille kirjeitse 18.4.2018, liite 1.
Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma oli nähtävillä 18.4.-18.5.2018. Osallisilta pyydettiin
mielipiteitä 18.5.2018 klo 15 mennessä. Osallistumis- ja arvioimissuunnitelmasta ei saatu
yhtään mielipidettä. Asemakaavan muutosehdotus oli kaupunkiympäristölautakunnan
käsittelyssä 11.12.2018 ja Mikkelin kaupunginhallituksen käsittelyssä 14.1.2019.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen alustavasti ja asettaa sen
julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutos oli nähtävillä 24.1.-25.2.2019 minä aikana siitä
saatiin kahdeksan lausuntoa. Lausunnot ja vastineet ovat liitteessä 6.

2.2 Asemakaava
Rautatiealueet muutetaan uudella asemakaavalla osaksi teollisuusaluetta sekä katuja.
Tehtaanpuistossa sijaitseva golfin lyöntiharjoittelualue muutetaan osaksi teollisuusaluetta.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Kaavan toteutuksesta vastaavat alueelle sijoittuvat yritykset. Alueen kadut ja kunnallistekniikka
on jo rakennettu ja niistä vastaa Mikkelin kaupunki.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelun oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Alue on rakentunut teollisuusalueeksi 1970-luvulta lähtien. Ennen teollisuuskäyttöä alue on
ollut loivasti etelään viettävää maa- ja metsätalousmaata. Alueella on lukuisia kaupallisia
toimijoita.

Ilmakuva alueesta.

3.1.2 Ympäristön tila, luonnonympäristö
Alueen länsiosan tonteilla on metsälaikkuja. Tehtaanpuistossa on kuusi-mäntysekametsää
sekä golfin harjoituslyöntialue. Vuolingontien viereen on rakennettu maisemoitu maavalli.
Kaavan länsiosan metsikössä ei ole erityisiä luontoarvoja. Tehtaanpuistossa sijaitsee liito-
oravan pesäpuita sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. (Liite 5.)

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaava-alue koostuu teollisuustonteista joista on osin rakennettua ja osin rakentamatonta.
Kadut ovat pääosin päällystettyjä. Alueella on toimiva kaukolämpö-, vesi- ja
viemärijohtoverkosto. Alueen pääväylinä toimivat Lentokentänkatu ja Vuolingonkatu.
Alueen eteläpuolella sijaitsee Mikkelin lentokenttä. Kentälle ei ole enää vakituisia lentovuoroja
ja sen käyttöaste on alhainen. Lentotoiminta edellyttää korkeusrajoituksia rakennuksiin ja
rakennelmiin.
Alueen keskiosassa, korttelissa 30, sijaitsee Päämajan lentokonehalli vuodelta 1940.
Kulttuuriperintötietokannan mukaan rakennus on maakunnassa harvinainen lentoliikenteen
historiaan ja toiseen maailmansotaan liittyvä rakennus, jolla on rakennushistoriallisia ja
historiallisia arvoja.

3.1.4 Maanomistus
Kartassa kaupungin omistamat maa-alueet on rasteroitu.
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3.2 Suunnittelutilanne

Maakuntakaavat

Asemakaavan suunnittelualue on osoitettu Etelä-Savon maakuntakaavassa (2010)
taajamatoimintojen alueeksi. Tuulivoimaa käsittelevässä Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa
(2016) ei ole aluevarauksia tai merkintöjä suunnittelualueelle. Etelä-Savon 2.
vaihemaakuntakaavassa (2016) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.

Yleiskaavat

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton yleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1990. Mikkeliin
on tekeillä uusi kantakaupungin osayleiskaava.  Osayleiskaavan luonnoksessa alueelle osoitettu
seuraavat merkinnät.
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Asemakaavat

Alueella ovat voimassa asemakaavat 452, 467, 639, 748 ja 778 jotka on vahvistettu 1974,
1976, 1989, 1998 ja 2001. Asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu rautatie- ja
puistoalueita.

Ote alueella voimassa olevasta asemakaavasta

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Kaava-alueella suoritettiin liito-oravaselvitys keväällä 2018. Selvityksessä havaittiin liito-oravan
ydinalueita Tehtaanpuiston metsässä.
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan suunnittelun tavoitteena on päivittää teollisuusalueiden kaavamerkinnät
vastaamaan tarkemmin toteutunutta tilannetta ja muuttaa rautatiealueet sekä osa
tehtaanpuistosta osaksi teollisuusaluetta,

Tuskun teollisuusalueen asemakaavat ovat vuosilta 1974-2001. Alueelle aikoinaan suunniteltu
rautatien teollisuusraide pistoratoineen ei ole toteutunut joten ne muutetaan osaksi
teollisuusaluetta. Osa Tehtaanpuistosta muutetaan teollisuusalueeksi.

4.2  Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan muutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

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

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta tiedotettiin kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin
kotisivulla. Osallisia tiedotettiin lähettämällä osallistumis- ja arvioimissuunnitelma kirjeitse.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavoitusprosessissa huomioidaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet
sekä osallisten kanssa käydyissä keskusteluissa todetut muutostarpeet ja toiveet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kaupungin palvelupisteessä, ja siitä on voinut
jättää mielipiteen 18.4.2018 – 18.5.2018 välisenä aikana. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ei jätetty mielipidettä.

Kaavaehdotus vietiin kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi 11.12.2018 ja
kaupunginhallitukseen 14.1.2019. Kaavaehdotus oli nähtävillä 24.1.-25.2.2019, jonka aikana
saatiin kahdeksan lausuntoa.

Kaavan eteneminen päätöksentekoelimissä sekä nähtävilläoloajat ovat luettavissa myös
tämän selostuksen kannessa. Koosteet eri vaiheissa saaduista mielipiteistä, huomautuksista ja
lausunnoista ovat luettavissa liitteessä 6.

4.4  Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 6.1.2001.
Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta.
Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Olemassa olevien rakenteiden mahdollisimman
tehokas hyödyntäminen vaikuttaa keskeisesti myös aluerakenteen taloudellisuuteen.
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Kunnan asettamat tavoitteet
Mikkelin kaupungin tavoitteena on päivittää teollisuusalueiden kaavamerkinnät vastaamaan
tarkemmin toteutunutta tilannetta ja muuttaa rautatiealueet sekä osa tehtaanpuistosta osaksi
teollisuusaluetta.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Kaavan laatimisen yhteydessä suoritetussa liito-oravaselvityksessä löytyi liito-oravan
ydinalueita Tehtaanpuiston ympäristöstä. Liito-orava on luonnonsuojelulain 49 § tarkoittama
direktiivilaji. Alueelle kohdistettavat toimenpiteet tai alueella tapahtuva toiminta ei saa
vaarantaa alueen ominaispiirteitä tai aiheuttaa haittaa direktiivilajille. Kaavalla pyritään
turvaamaan direktiivilajin elinympäristö.

Lentokentänkadun viereen rautatiealueelle on rakennettu avouoma hulevesien
hallinnoimiseksi. Kaavaan varataan alue hulevesille entiselle rautatiealueelle.

Museoviraston lausunnon mukaisesti Päämajan lentokonehalli on merkitty suojeltavaksi
rakennukseksi.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Alustavassa tarkastelussa pohdittiin mahdollisuutta muuttaa rautatiealueet viereisten tonttien
kaavamerkintöjen mukaisiksi. Ratkaisu vaikeuttaisi tonttijakoa joten siitä luovuttiin. Samasta
syystä luovuttiin ajatuksesta jakaa Tehtaanpuistosta teollisuusalueeksi otettava alue kahdeksi
eri kaavamerkintäalueeksi. Kaavan toteutumisen kannalta on luontevinta yhdistää
kaavamerkinnät T-2 ja TTV-12 T-merkinnöiksi.

T-2 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa sellaisia toimintoja,
jotka eivät vaikeuta ympäristön kaavan mukaista tai muuta pysyvää käyttöä. Ulkovarastot
on aidattava, katettava tai järjestettävä muutoin niin, että näkymät tontille liikenneväyliltä ja
muilta ympäröiviltä alueilta ovat siistit ja kaupunkikuvaan sopivat.

TTV-12 Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle ei saa sijoittaa
ilmaa saastuttavaa ja asuntoalueita häiritsevää, voimakasta melua aiheuttavaa teollisuutta.
Korttelialueelle saa rakentaa teollisuuslaitokselle tarpeellisia konttori- ja sosiaalisia tiloja
sekä enintään kaksi asuntoa tonttia kohti kiinteistön hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa
varten. Asuntojen rakenteiden ja ikkunoiden ääneneristyskyvyn on oltava vähintään 35 dB.
Ulkovarastot on aidattava, katettava tai järjestettävä muutoin sillä tavoin, että näkymät
liikenneväyliltä ovat siistit. Samalla tontilla olevien rakennusten tai niiden osien etäisyys
toisistaan tulee olla vähintään yhtä suuri kuin vastassa olevan rakennuksen korkeus,
kuitenkin vähintään 10 m. Rakennusten etäisyys naapuritontista tulee olla vähintään 6 m.

4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu

Alueella on suoritettu liito-oravaselvitys (liite 5.) Tehtaanpuistossa on liito-oravan ydinalueita.
Kaava-alue koostuu teollisuustonteista jotka ovat osin rakennettuja ja osin rakentamattomia.
Kadut ovat pääosin päällystettyjä. Alueella on toimiva kaukolämpö-, vesi- ja
viemärijohtoverkosto. Alue on toiminut teollisuus- ja työpaikka-alueena 1970-luvulta lähtien ja
sen toiminta on vakiintunutta. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen,
rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen tai teknisen huollon
järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, sosiaalisiin oloihin tai kulttuuriin.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
Kaavassa yhdistetään puistoalueita, rautatiealueita ja erilaisia teollisuusalueita kahden
kaavamerkinnän alle. Suunnittelualue on ollut teollisuusaluetta useita vuosikymmeniä eikä sen
perusolemus muutu. Katujärjestelyt säilyvät ennallaan.

5.1.1 Mitoitus
Kaava-alue on noin 56 hehtaaria. Kaava-alueen kokonaisrakennusoikeuden määrä on
yhteensä 259 652 kerrosneliömetriä. Alueen rakennusoikeuden määrä kasvaa 30 474 eli n.
12%.

5.1.2 Palvelut
Asemakaavalla ei muodosteta uusia palveluiden korttelialueita.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet
Kaavalla mahdollistetaan teollisuusalueen laajeneminen rakentamattomille rautatiealueille.

5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet
T
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Aiemmat T-2 ja TTV-12-merkinnät on yhdistetty yhden kaavamääräyksen alle kiinteistöjen
yhdistämisen mahdollistamiseksi. Alueella on tai sille voidaan rakentaa teollisuustiloja kuten
tehtaita, teollisuushalleja ja korjaamoja niihin liittyvine varasto- ja muine aputiloineen sekä
varastorakennuksia.

TY
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia.

Kaavamääräys asettaa rajoituksia toiminnan laadulle, ettei se aiheuta häiriötä ympäristölle.
Alueelle voi rakentaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle, joka ei aiheuta melua, ilman, veden
tai maaperän saastumista, raskasta liikennettä tai muita ympäristöhäiriöitä.

VL
Lähivirkistysalue

5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaava säilyttää nykyisen teollisuusalueen kaupunkikuvan ja – rakenteen. Suurin muutos
tapahtuu Tehtaanpuiston osalta. Osa Tehtaanpuistosta osoitetaan teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi. Muuten kaavalla muutetaan rakentumaton rautatiealue
osaksi teollisuustontteja.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen aikaisempaan käyttöön.
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LIITTEET
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5.6 Kaavamerkinnät- ja määräykset
Liite 3 näyttää asemakaavaehdotuksen. Merkinnät noudattavat ympäristöministeriön ohjeita

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan muutos pyritään saamaan lainvoimaiseksivuoden 2019 aikana. Alue on
rakentunut teollisuusalueeksi 1970-luvulta lähtien ja jatkanee kehitystään markkinatilanteiden
mukaan.

6.2 Toteutuksen seuranta
Seuranta tapahtuu Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan toimesta.

Mikkelissä 11.12.2018 (käsittelypäivämäärä päätöksenteossa), muutos 1.4.2019

llkka Tarkkanen
kaavoituspäällikkö
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Mikkelin kaupunki

18.4.2018

Kaavalla muutetaan suunnittelualueella olevat rautatiealueet teollisuusalueen
nykykäyttöä vastaaviksi alueiksi. Puistoalueen osalta tutkitaan mahdollisuus
muuttaa osa Tehtaanpuistosta teollisuusaluetontiksi,

Asemakaavan muutoksen kohde sijaitsee 20. kaupunginosassa (Tusku).

Suunnittelualue sisältää yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten
ja laitosten korttelialuetta, teollisuus-, rautatie-, katu- ja puistoaluetta.
Katualueet sisältävät katualueiden osia, joille saa voimassa olevien kaavojen
mukaan rakentaa rautatien turva- ja muine laitteineen. Suunnittelualue
rajautuu pohjoisessa Timpurinkatuun, Kympinkatuun, Vuolingonkadun
viereisiin suojaviheralueisiin sekä kortteleihin 32 ja 34. Suunnittelualue ulottuu
lännessä lentokenttäalueen länsirajan tasolle. ldässä suunnittelualue rajautuu
lnsinöörinkatuun.

Lentokentänkatu, lnsinöörinkatu, Timpurinkatu, Työmiehenkatu, Kympinkatu,
Sorvarinkatu, Takojankatu

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin toimesta

Rautatiealueet muutetaan uudella asemakaavalla osaksi teollisuusaluetta sekä

katuja ja tarvittaessa suojaviheralueiksi. Tehtaanpuistossa sijaitseva golfin
lyöntiha rjoittelualue m uutetaa n osaksi teol lisuusa luetta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja

ra kennuslain mukaista al ueidenkäytön suunnittelujä rjestelmää. Niiden
tehtävänä on va rmistaa va lta kun nallisesti merkittävien seikkojen huomioon
ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten
toiminnassa. Tässä kaavatyössä erityisesti huomioitavia tavoitteita ovat
toimivaa aluerakennetta, eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä sekä toimivia yhteysverkostoja koskevat tavoitteet.

Voimassa olevista alueidenkäyttötavoitteista saa lisätietoa kaavan laatijalta ja
osoitteesta : http://www.vm pa risto.fi

Maakuntakaavat

Asemakaavan suunnittelualue on osoitettu Etelä-Savon maakuntakaavassa
(20L0) taajamatoimintojen alueeksi. Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa
(2016) ei ole aluevarauksia tai merkintöjä suunnittelualueelle. Etelä-Savon 2.

vaihemaakuntakaavassa (2016) suunnittelualue on osoitettu
taajamatoimintojen a lueeksi.

Alueella voimassa olevista maakuntakaavoista ja vaihemaakuntakaavoista saat
tietoa kaavan laatijalta sekä osoitteesta: http://www.esavo.filetela-
savon maakuntakaava

Yleiskaavat

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton yleiskaava, joka on hyvãksytty
vuonna 1990. Mikkeliin on tekeillä uusi kantakaupungin osayleiskaava.
Osayleiskaava n luonnoksessa alueelle osoitettu seuraavat merkinnät.
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lilea vaativien työpaikkojen alue
Tyopa¡kta-ðlue, rolle voidaan ôs€makaavoittaa ymp,ãrilõhã¡r¡õ¡lã luotta\rôa tuofirntoloim¡ntaa ja muurd ülaa
vdatiwa tyõpaikkðtoim¡ntða. Alueelle voidðan muun tyõpðitl(ar¿l€ßdmisen oh€llð sijoittaä tuobnnollireen
pããkimõtartoitukseen l¡iuwiá myymalõtiloja.

Suunnittelussa tulee ottða huom¡æn v¡rkistys- ja v¡herytrteykien ¡ðttum¡mn Jekã kiinnitdã erityilã huomiol-ô
muodostwþn huleves¡en kãs¡ltelwn ja aluÊelrô pois.¡ohÈmiseen.

As€malãàwin ksess Ìulee noudattða kðrttojen 2-7 merkntõjå ¡a mããråyksirã.

_r¿'_ ,ì |:

m
T-II'I¡I

Melualue
Alue, jolla tulee huom¡oida âuto-, râta- ja/taì lentokonel¡¡kenteestà sekä âmpumarata-
to¡m¡nnãstã eiheutuvat meluhêitat. Mikäli alueelle suunnitellaan s¡joitettavãksi uusia
melulle herkk¡ä toim¡ntoja, on asemakaavo¡tuksessa ja rakennussuunn¡ttelussa otettava
huom¡oon m€lun tgrjunta s¡ten, ettá valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason
ohjearvot eivät ylity s¡sãhloissa eikô oleskeluun tarko¡tetuilla ulkoalueilla.

....: l

I Kaupunkivihreä
Kðupunk¡rôkenteeseen MkeVff viheralue, jolla vo¡ s¡jaita puistoja, kaupunkimets¡á, suojðàvið viherô-
lueita sekã rðkennettujð viheralueitð, kuten hautausmaita.
Alueen suunn¡ttelussa tulee pyrkiã yhtenð¡sten v¡rtistysreittíen a¡kaansaðmiseen s€1(ã kiinnittðð eri-
ty¡stð huom¡ota ympãrifön ja ftlajamaku\ran edustðvuuteen- Virtirtysalueiden ja -reittien sijoittelus'â
ja hoidossð tulee huomio¡da kulttuuriympãristõn, maiseman ja luonnon eritvisp¡¡rteet sekð ekologiset
viherytteydet
Alueella on vo¡massa MRL 43.2 5:n mukã¡nen ehdoton rakentamisr¿jo¡tus. Alueelle vo¡ súoittaa kuherÈ.

k¡n tãman esËmãttã l¡ikuntaa ja virk¡çtystä palvelevia rôkennuks¡a ia rakennelm¡a sekã ja yhdyskunla-
tÊknisË huoltoa palvelevia rôkennuksiô ¡ð laitteila. Myõs mdanlãjitystoimintd on mahdollista, milãli
tãmð p€rustuu asianmukaiseen hyvãþrttyyn suunn¡lelmaan ja 10¡met eivát ð¡heuta pysyviiã haittaa
dlueen virk¡styskåftõlle tði ympãristÕn erityisarvoille.

Luonnon monimudo¡suuden känneha tärkeå alue
Tartemmðn suunnitte¡un yhteydessã alueen arvot tulee s€lvittãã ja huom¡o¡da- Alueen
r¿kenl¡m¡nen jð mmkkàðminen tulee tapahtua luonnonðwojä heikentãmãtta- l{ume-
rointi vi¡11aa ba\raseloluls€n kohdelueneloon-
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TAADITTAVAT

SELVITYKSET

Mheryhteys
Oh¡eellinen viheryhtÊysfd¡ve, jonka sijainti tulee s€þin¿ü¡ ja osoittaa tartemman suurÌ-
nfüelun yhteydesså. Yhtefden 5uunnfüelussa tulee kiinnittãã huomiora sen latlcamõno-
muuteen jð rifüävyyteen ekologisena kilãya¡nã-

Mikkelin kaupunki

18.4.2018

lfl+ Vesitalouden kannalta tärkeä joki tai puro
V¡rtaeva jok¡ ta¡ puro, jonka puhtãudesta huolehtiminen on tãrkeäã leajemman vesitalouden sekã
ekologisen kestävyydenkãnnalta. Hulevesien pääsem¡stå jokeen tai puroon tulee välttãä.

Ote alueello voimassa olevosta osemakoovosta

Asemakaavat

Alueello ovdt voimqsso osemokaavat 0452, 0467,0639,0748 jo 0778 jotko on
vohvistettu 7974, 7976, 7989, 1998 jo 2007. Asemokaovosso
suunnitteluolueelle on osoitettu routatie- jo puistoalueita.

Asemakaavatyötä varten laaditaan iéuràáuaiselv¡tyiiàt'

o Liito-oravaselvitykset/Mikkelin Nuijamies, Launiala, Urpola, Tusku,
Kirjala ja Karila

Laadittavat selvitykset liitetään osaksi nähtäville asetettavaa kaavamateriaalia.

Kaavatyön aikana voidaan laatia myös muita, kuin tässä esitettyjä selvityksiä

e

e

e

I

e e

e
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MAANOM¡STUS

ARVIOINTITIEDOT

OSALLISET

OSATL¡STUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN

JÄRJESTÄMINEN

Mikkelin kaupunki

18.4.20t8

m ikäli kaavatyön edetessä ilmaantuu lisäselvitysta rpeita.

Mikkelin kaupunki omistaa osan kaavasuunnittelun kohteena olevasta
alueesta. Muita omistajia ovat Ahlström Glassfibre Oy (491,-20-27-5),

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy (a91-20-29-L), Kiinteistö Oy Timpurinkatu 7
(491.-20-29-8), Kiinteistö Oy Mikkelin Työmiehenkatu 2 (49L-20-30-1), Kotila
Engineering Oy (a9I-20-31-2), Etelä-Savon Energia Oy (a91-20-3L-3, 49L-20-
34-5), Jokiauran Kiinteistöt Oy (491-20-34-1)

Kaavan vaikutuksia a rvioidaa n ainakin seuraavien om ina isuuksien osa lta :

Suhde ylemmän asteisiin suunnitelmiin, kuten yleiskaavaan,
maa kuntakaavaa n ja va lta kunna llisiin a lueidenkäyttötavoitteisiin

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan

Yhdyskuntata loudelliset vaikutukset

Vaikutukset ihm isten elinoloihin ja ympäristöön

Sosiaaliset va ikutukset

Oikeusvaikutukset

Arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin yhteydessä asiantuntijoiden ja osallisten
kanssa Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.
Eril listä vaikutusten a rviointisuunnitelmaa ei tarvita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 9: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/haltijoita. Osallisia ovat myös alueella toimivat yhdistykset ja
järjestöt sekä ne kunnan jäsenet jotka katsovat olevansa osallisia.

Lisäksi osallisia ovat:

- Etelä-Savonmaakuntaliitto

- Etelä-Savon Energia Oy ESE

- Koupungin vironomaisef (rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut,
maaomaisuuspa lvelut, lentokenttä, infra-aluepalvelut,
kaupunkiym päristöla uta kunta, ka upungin hallitus)

- MikkelinVesilaitos,Suur-SavonSähkö,teleoperaattorit

Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa.

Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä olevan
osa llisu udenmääritelmä n.

AsemakaavaÇön 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 9-1-1-) asiakaspalvelupisteessä tai
ka upunkisuunnittelupa lvelut-yksikössä sekä ka upungin kotisivulla
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KASITTETYN

TAVOITEAIKATAULU

VALM¡STELUSTA

VASTAA

Mikkelin kaupunki

18.4.2018

(www.mikkeli.fi). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn
kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta on mahdoll¡sta antaa palautetta, kaavanlaatijan
yhteystiedot on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa.

Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin
neuvotteluin.

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

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe / vireilletulo: huhtikuu / 2078

Ehdotusvaihe: syksy/ 2018

Hyväksymisvaihe: loppuvuosi I 2078

Lisätietoa antaa ja palautetta vastaanottaa osallistumis- ja

arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta:

Kaavoittaja

Heikki Manninen

p. O44 7945235

heikki.manninen(at)mikkeli.fi
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 491 Mikkeli Täyttämispvm 04.12.2018
Kaavan nimi 20. kaupunginosa Tusku, Tehtaanpuisto
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 18.04.2018
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 970
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 55,9859 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]55,9859
 

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 55,9859 100,0 259652 0,46 0,0000 30474
A yhteensä       
P yhteensä     -3,8312  
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 51,9306 92,8 259652 0,50 6,0948 30474
V yhteensä 1,9797 3,5   1,9797  
R yhteensä       
L yhteensä 2,0756 3,7   -4,2433  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

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

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

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

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 55,9859 100,0 259652 0,46 0,0000 30474
A yhteensä       
P yhteensä     -3,8312  
P     -3,8312  
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 51,9306 92,8 259652 0,50 6,0948 30474
T 46,2257 89,0 231128 0,50 46,2257 231128
TY 5,7049 11,0 28524 0,50 0,2500 1250
T-2     -29,2507 -146253
TTV-12     -11,1302 -55651
V yhteensä 1,9797 3,5   1,9797  
VL 1,9797 100,0   1,9797  
R yhteensä       
L yhteensä 2,0756 3,7   -4,2433  
Kadut 2,0756 100,0   0,0022  
LR     -0,7603  
LRT     -3,4852  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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MIKKELIN TUSKUN LENTOKENTÄNKADUN ALUEIDEN LIITO-
ORAVASELVITYS 2018 
 
Marko Vauhkonen 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 
23.11.2018 

 

1  JOHDANTO 

Mikkelin kaupunki tilasi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä asemakaavoitusta varten 
tarvittavan liito-oravaselvityksen Tuskun alueelta. Selvitys käsitti kaksi Lentokentän-
kadun varrella sijaitsevaa aluetta, joiden sijainti ja rajaus ilmenevät kuvasta 1. Länti-
semmän alueen pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria ja itäisemmän alueen 1,6 hehtaaria. 
Liito-oravaselvityksen teki biologi, FM Marko Vauhkonen. 

 

 

Kuva 1. Tuskun Lentokentänkadun selvitysalueiden sijainti ja rajaus (sininen viiva). 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos. 
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2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

Vuonna 2015 tehdyssä Mikkelin kantakaupungin liito-oravien esiintymisen ja elinym-
päristöjen kokonaistarkastelussa (Vauhkonen 2016) rajattiin osa Lentokentäntien sel-
vitysalueista liito-oravan todetuiksi elinalueiksi. 

Kevään 2018 maastoinventointi tehtiin ympäristöhallinnon ohjeiden (Nieminen & 
Ahola 2017, Sierla ym. 2004) mukaisesti. Selvitysalueen puustoiset osat käveltiin kat-
tavasti läpi ja liito-oravan jätöksiä etsittiin mahdollisten pesä-, suoja- ja ruokailupuiden 
tyviltä. Näitä ovat mm. kolopuut ja kookkaat kuuset sekä lehtipuut, etenkin haavat ja 
lepät. Mahdolliset jätöslöydöt paikannettiin GPS-laitteella (Garmin 62s). Inventointi 
tehtiin 3.5.2018. 

Liito-oravan asuttamat metsiköt (elinpiirit tai niiden ydinalueet) rajataan jätöshavain-
tojen sekä puuston koostumuksen ja rakenteen perusteella kartalle. Näistä metsi-
köistä etsitään liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (kolopuut tai risupesät lä-
hiympäristöineen), jotka paikannetaan ja rajataan. 

Jos alueella todetaan liito-oravan elinpiiri, arvioidaan myös lajin tarvitsemat puustoi-
set kulkuyhteydet. Maastohavaintojen ja ilmakuvien perusteella tarkastellaan ja mer-
kitään kartalle liito-oravan käyttämät tai lajille mahdolliset kulkuyhteydet ympäröiville 
metsäalueille. 

 

3  TULOKSET 

Liito-oravan jätösten löytöpaikat keväällä 2018 on merkitty kuvaan 2 vihreillä ympy-
röillä. Punaisilla ympyröillä on merkitty liito-orava käyttämäksi varmistuneet pesäpuut 
(4 kpl; peittyvät kuvassa osin muiden symbolien alle). Pesäpuut sijaitsivat kolmessa eri 
metsikössä, jotka on rajattu jätöshavaintojen ja puuston rakenteen perusteella liito-
oravareviirien ydinalueiksi. Itse pesäpuut lähiympäristöineen ovat luonnonsuojelulain 
49 §:n mukaisia lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

Pohjoisin ydinalue on uudistuskypsää kuusi–mäntymetsää, jossa kasvaa sekapuuna 
vähän koivua ja muutama haapa. Kohteella todettiin yksi pesäpuu (kolohaapa). 

Lentokentänkadun pohjoisreunalla sijaitsevalla ydinalueella kasvaa pääasiassa varttu-
nutta koivua ja mäntyä. Sekapuuna on vähän haapaa, joista osa on järeitäkin, sekä 
alikasvoksena joitakin kuusia. Alueen länsireunalla kasvaa lähekkäin kaksi haapaa, 
jotka ovat liito-oravan pesäpuita. 

Lentokentänkadun ja Jyväskyläntien kulmauksessa sijaitseva ydinalue on kuusikkoa ja 
sekametsää. Alueella todettiin yksi liito-oravan käyttämä risupesä kuusessa. Ydinalu-
eella ja sen kaakkoispuolella kasvaa lajin ruokailuun sopivaa lehtipuustoa. 
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Kuva 2. Tuskun Lentokentänkadun alueiden liito-oravaselvityksen tulokset. 
Vihreillä ympyröillä on merkitty lajin jätöslöydöt, punaisilla ympyröillä pesäpuut, 
punaisella katkoviivalla reviirien ydinalueet ja vihreällä katkoviivalla liito-oravien 
mahdolliset kulkuyhteydet. Ilmakuva © Maanmittauslaitos. 

 

4  SUOSITUKSET 

Kuvaan 2 punaisella katkoviivalla rajatut liito-oravareviirien ydinalueet tulee säilyttää 
nykytilassaan. Kaikilla ydinalueilla todettiin lajin pesäpuut, jotka ovat lähiympäristöi-
neen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

Rajatut ydinalueet ovat pinta-alaltaan melko pieniä, eivätkä välttämättä riitä sellaisi-
naan yksilöiden elinalueiksi. Liito-orava tarvitsee puustoisia kulkuyhteyksiä liikkuak-
seen sopivien metsiköiden tai reviirinsä eri osien välillä (esim. Hanski 2016). Tämän 
vuoksi puustoisten kulkuyhteyksien säilyttäminen kaikkien ydinalueiden välillä on tär-
keää. 

Kuvaan 2 on merkitty vihreällä katkoviivalla liito-oravalle mahdollisia kulkureittejä. 
Lentokentänkadun reunalle piirretyn yhteyden säilyttäminen on keskeisen tärkeää 
itäisimmän ydinalueen säilymisen kannalta. Kadun varrelta ei tulisi kaataa lainkaan 
puita. 
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MIKKELIN TUSKUN VUOLINGONKADUN JA TIMPURINKADUN 
ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2018 
 
Marko Vauhkonen 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 
22.11.2018 

 

1  JOHDANTO 

Mikkelin kaupunki tilasi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä liito-oravaselvityksen kah-
delta Tuskun alueella sijaitsevalta kohteelta, joiden sijainti ja rajaus ilmenevät kuvasta 
1. Läntisempää kohdetta kutsutaan tässä raportissa Vuolingontien alueeksi ja itäisem-
pää kohdetta Timpurinkadun alueeksi. Liito-oravaselvityksen on tehnyt biologi, FM 
Marko Vauhkonen. 

 

 

Kuva 1. Vuolingonkadun ja Timpurinkadun selvitysalueiden sijainti ja rajaus 
(sininen viiva). Pohjakartta © Maanmittauslaitos. 
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2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

Vuonna 2015 tehdyssä Mikkelin kantakaupungin liito-oravien esiintymisen ja elinym-
päristöjen kokonaistarkastelussa (Vauhkonen 2016) selvitysalueet on rajattu liito-ora-
van todetuiksi elinalueiksi. 

Kevään 2018 maastoinventointi tehtiin ympäristöhallinnon ohjeiden (Nieminen & 
Ahola 2017, Sierla ym. 2004) mukaisesti. Inventointi käsitti selvitysalueiden puustoiset 
osat. Liito-oravan jätöksiä etsittiin mahdollisten pesä-, suoja- ja ruokailupuiden tyviltä. 
Näitä ovat mm. kolopuut ja kookkaat kuuset sekä lehtipuut, etenkin haavat ja lepät. 
Mahdolliset jätöslöydöt paikannettiin GPS-laitteella (Garmin 62s). Inventointi tehtiin 
3.5.2018. 

Liito-oravan asuttamat metsiköt (elinpiirit tai niiden ydinalueet) rajataan jätöshavain-
tojen sekä puuston koostumuksen ja rakenteen perusteella kartalle. Näistä metsi-
köistä etsitään liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (kolopuut tai risupesät lä-
hiympäristöineen), jotka paikannetaan ja rajataan. 

Jos alueella todetaan liito-oravan elinpiiri, arvioidaan myös lajin tarvitsemat puustoi-
set kulkuyhteydet. Maastohavaintojen ja ilmakuvien perusteella tarkastellaan ja mer-
kitään kartalle liito-oravan käyttämät tai lajille mahdolliset kulkuyhteydet ympäröiville 
metsäalueille. 

 

3  TULOKSET 

Vuolingonkadun ja Timpurinkadun alueilla ei tehty keväällä 2018 havaintoja (jätöslöy-
döt) liito-oravan esiintymisestä. Vuolingonkadun alueesta suurin osa on harvennus-
hakattu niin, ettei se ole enää liito-oravalle hyvin sopivaa elinympäristöä. Ainoastaan 
kohteen itäosassa on säilynyt metsikkö uudistuskypsää kuusikkoa, joka on edelleen 
liito-oravalle sopivaa elinympäristöä. Myös Timpurinkadun alueen itäosassa on lajille 
sopivaa kuusivaltaista metsää ja lisäksi sen länsiosassa on koivuvaltaista ruokailualu-
etta. Molemmat säilyneet kuusivaltaiset metsiköt ovat kuitenkin pinta-alaltaan niin 
pieniä ja osittain eristyneitä, että niiden merkitys liito-oravan kannalta on vähentynyt. 

 

4  SUOSITUKSET 

Kevään 2018 selvityksen tulosten perusteella ei ole tarpeen antaa erityisiä liito-oravaa 
koskevia suosituksia liittyen Vuolingonkadun ja Timpurinkadun alueiden maankäytön 
suunnitteluun. Vanhempaa kuusikkoa kasvavat metsiköt ovat edelleen liito-oravalle 
sopivaa elinympäristöä ja ne voidaan säilyttää mahdollisuuksien mukaan. 
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”0970 Tehtaanpuisto” saadut lausunnot ehdotuksesta

Museovirasto
Mikkelin kaupunginhallitus on pyytänyt Museoviras-
ton lausuntoa Tehtaanpuiston kaavaehdotuksesta.
Museovirasto lausuu asiassa rakennetun kulttuu-
riympäristön osalta ja Savonlinnan maakuntamuseo
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Pienteollisuusalueella osoitteessa Työmiehenkatu 6
sijaitsee Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan
kohde Päämajan lentokonehalli vuodelta 1940. Sen
rakentaminen ja alkuperäinen käyttö liittyvät vierei-
seen Mikkelin lentokenttään. Kulttuuriperintötieto-
kannan mukaan rakennus on maakunnassa harvi-
nainen lentoliikenteen historiaan ja toiseen maail-
mansotaan liittyvä rakennus, jolla on rakennushis-
toriallisia ja historiallisia arvoja.

Kohde on tunnistettu rakennussuojelukohteeksi
myös Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavatyössä,
jonka kaavaluonnoksessa se on osoitettu merkinnäl-
lä sr. Kaavaehdotuksessa ei ole huomioitu Päämajan
lentokonehallia suojeltavana kulttuurihistoriallisena
kohteena.

Asemakaavaa tulee sen osalta täydentää vastaa-
maan kohteen rakennushistoriallisia ja historiallisia
arvoja.

Asemakaavaa täydennetään vastaamaan Päämajan
lentokonehallin rakennushistoriallisia ja historiallisia
arvoja.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus
Ehdotusvaiheessa olevaa Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaavaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) näkemyksen mu-
kaan jo tässä vaiheessa perustellusti noudattaa ko.
asemakaavan muutosta ohjaavana yleiskaavana.
Asemakaavaehdotuksen maankäyttö vastaa em.
yleiskaavassa esitettyä.

Kaavamuutoksen ehdotuksen mukainen alueen
pääasiallinen maankäyttö ei olennaisesti poikkea
voimassa olevasta asemakaavasta rajauksiltaan tai
vaikutuksiltaan. ELY-keskuksella ei näin ollen ole
huomautettavaa ehdotuksen johdosta.

Merkitään tiedoksi

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus
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Mikkelin kaupunki on pyytänyt Pohjois-Savon ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen
lausunnon asiakohdassa mainitun asemakaavamuu-
toksen ehdotuksesta.

Suunnittelualue sijoittuu Tuskun kaupunginosaan n.
3,5 kilometrin päähän Mikkelin ydinkeskustasta
länteen. Kaavamuutoksen tavoitteena on nykyisen
asemakaavan päivittäminen muuttamalla rautatie-
alueet sekä osa Tehtaanpuistosta osaksi teollisuus-
aluetta. Samalla kaavamerkinnät muutetaan vas-
taamaan toteutunutta tilannetta ja niin, että ne
mahdollistavat edellä mainittujen alueiden liittämi-
sen osaksi teollisuusalueen tontteja. Alueen asema-
kaavat ovat vuosilta 1974-2001, alueelle aikoinaan
suunniteltu ja kaavassa oleva rautatien pistoraide ei
ole toteutunut, joten sen aluevaraus liitetään osaksi
teollisuusaluetta.

Asemakaavamuutoksella muodostuu aluevaraukset
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueille (T)
ja teollisuusrakennusten korttelialueelle, jolla ym-
päristöasettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-
muksia (TY) sekä lähivirkistysalue (VL). Muutoksella
ei ole merkittävää vaikutusta alueen aikaisempaan
käyttöön.

Alueen ajoyhteydet valtatien 13 suunnasta ovat
Lentokentänkadun (Tasoliittymä) ja Vuolingonka-
dun (Tuskun eritasoliittymä) kautta. Kaavan teknis-
luonteisella päivittämisellä ei ole käytännössä vai-
kutusta nykyisten katu – ja liittymäjärjestelyjen
toimivuuteen. Teollisuusalueen tulevan rakentumi-
sen myötä on liikenteen kehitystä ja vaikutuksia
kuitenkin seurattava etenkin Lentokentänkadun ja
valtatien tasoliittymän osalta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruk-
tuuri –vastuualueella ei ole muuta kaavamuutoseh-
dotukseen muuta huomauttamista.

Merkitään tiedoksi

Tusku-Seura ry

Tusku- Seura ry esittää lausuntonaan, että kyseessä
olevaa kaava-aluetta laajennetaan Hietasenkadun ja
Viirilänkujan kohdalta Vuolingonkadun pohjoispuo-
lelle siten, että Hietasenkadun ja Viirilänkujan koh-
dille merkitään kaavaan mahdollisuus rakentaa
puistometsäalueelle kevyenliikenteen väylät yhtey-
deksi Vuolingonkatuun.

Näiden kevyenliikenteen väylien tarve johtuu siitä,
että Tuskun alueen paikallisliikenteen bussien kul-

Kaavaprosessin aloittaminen uudestaan hidastaisi
kaavan valmistumista merkittävästi. Nykyiset kaa-
vamerkinnät Hietasenkadun ja Viirilänkujan kohdilla
mahdollistavat yhteyden rakentamisen Vuolingon-
kadulle.
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kureitti on siirretty kulkemaan Vuolingonkadulle.
Vuolingonkadulla Hietasenkadun kohdalla on bussi-
pysäkki, johon asukkaat joutuvat kulkemaan metsä-
polkuja pitkin. Saamiemme tietojen mukaan bussin
käyttäjiä on ollut melko runsaasti
Etelä-Savon pelastuslaitos

Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa kaa-
vaehdotukseen.

Merkitään tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikkelin kaupunki pyytää lausuntoa otsikon asema-
kaavamuutoksesta. Tuskussa lentokenttäalueen
pohjoispuolella sijaitsevan kaava-alueen muutok-
sessa muutetaan kaavoitetut rautatiealueet sekä
osa Tehtaanpuistosta teollisuusalueeksi.

Monipuolinen tonttitarjonta on keskeinen edellytys
uusien työpaikkojen synnyttämiseen alueellemme.
Yksi tärkeimmistä tekijöistä yritysten sijoituspaikko-
jen valinnassa on liikenneyhteyksien toimivuus.
Maakuntaliitto pitää tämän vuoksi tärkeänä, että
Mikkelin kaupungilla olisi osoittaa yrityksille myös
sellaisia sijoittumisalueita, joissa on joko valmiina
olemassa tai vähintäänkin kaavallinen valmius rai-
deyhteyteen. Tämän vuoksi maakuntaliitto suositte-
lee kaupungille harkittavaksi raideyhteysvarauksen
säilyttämistä asemakaavassa.

Maakuntaliitolle ei ole muuta kommentoitavaa
kaavaehdotuksen suhteen.

Merkitään tiedoksi

Savonlinnan maakuntamuseo

Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, ettei sillä ole
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautta-
mista kaavaehdotuksesta.

Merkitään tiedoksi

Telia

Telialla ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen. Merkitään tiedoksi
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