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Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 6. kaupunginosan (Kirjala), 14. kaupunginosan
(Lehmuskylä) ja 31. kaupunginosan (Rantakylä) kaavaprosessin aikana tarkemmin määriteltäviä kortteli-
katu-, tie-, erityis-, maa- ja metsätalous sekä virkistysalueita.
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TEHTÄVÄ Asemakaavoitus ja asemakaavojen muuttaminen maakuntakaavan ja
yleiskaavan ohjausvaikutusten mukaisesti.

SUUNNITTELUKOHDE Valtatie 13:sta,  Otavankadun ja Vanhan Otavantien risteysalue sekä sen
lähiympäristö.

KIINTEISTÖTIEDOT/

OSOITE

491-14-54-1, 491-14-54-3, 491-14-55-3, 491-417-11-14, 491-417-11-19

491-417-11-48, 491-417-11-73, 491-14-34-4, 491-14-34-5, 491-413-1-12

HAKIJA Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle Mikkelin kaupungin ja alueen
maanomistajien aloitteesta.

SUUNNITTELUN
TAVOITE

Tavoitteena on saattaa alueen asemakaavoitus vastaamaan maakuntakaavan
ja yleiskaavan tavoitteita. Maakuntakaavassa Karikon/Karilan alue on merkitty
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoituspaikaksi. Elokuussa 2019
vahvistuneessa Kantakaupungin osayleiskaavassa alue on merkitty
seudullisesti merkittävä kaupan palvelualueeksi.

LÄHTÖTIEDOT/

NYKYTILANNE

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakunta-,
yleis- ja asemakaavojen ohella. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

VAT on nostettu esille 5 teemaa. Tämän kaavamuutoksen kohdalla edistetään
koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien
hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan
kehittämiselle.

Mikkeli ja Mikkelin maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2001. Näiden kahden
kaupunkirakenteen väliin on jäänyt alue jolla toimii mm. Karilan
tutkimusasema. Etelä-Savon maakuntakaavassa Karilan/Karikon alueelle on
osoitettu (KM) merkintä joka mahdollistaa kaupallisten palveluiden
kehittämisen. Alueen muu kaavoitus oli vanhentunut ja tilanne korjaantui
vasta Kantakaupungin osayleiskaavan saatua lainvoiman elokuussa 2019.
Yleiskaavassa alue on merkitty seudullisesti merkittäväksi kaupan
palvelualueeksi. Edellä mainitut kaavatasot noudattavat nyt yhteisiä
periaatteita ja ohjaavat maankäyttöä samoista lähtökohdista ja
asemakaavamuutoksen tehtävänä mahdollistaa näiden periaatteiden
toteuttaminen.

VAT mukaisesti kaavoituksella tulee edistää tehokkaan liikennejärjestelmän
toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia
liikenneyhteyksiä ja verkostoja. Valtatie 13 ja Otavantien liittymän
kapasiteetin nosto on yksi ehto alueen toteutukselle. Risteystä koskeva
tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä. Tiesuunnitelma ja asemakaava(t)
tulee olla yhteneväiset rajausten ja merkintöjen osalta. Syksyllä 2019 todettiin,



0971 Karila P Mikkelin kaupunki

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma              23.10.2019

Sivu 3 / 8

että pelkästään risteysaluetta koskeva asemakaavan muutos on syytä
käynnistää erillisenä prosessina, jotta risteyksen toteutus voidaan ajoittaa
Väyläviraston aikatauluun.  Laajemmalla asemakaavanmuutoksella hoidetaan
täydentävät katujärjestelyt.

VAT tuo esille uusitumiskykyisen energiahuollon jossa painotetaan mm.
voimajohtolinjauksissa olemassa olevien johtokäytävien hyödyntämistä.
Kaavoihin on merkitty kaksi sähkölinjaa jotka sijoittuvat kaava-alueelle.

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

Maakuntakaava

Etelä-Savon maakuntakaavassa vahvistettu (4.10.2010) alue on
taajamatoimintojen aluetta (A). Merkinnällä on osoitettu maakuntakeskukset
ja seutukeskukset. Merkinnällä (KM) on osoitettu Mikkelin Länsiportin alue.
Alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Alueella kulkee vuoden 2016 Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa osoitettu
Kirjala-Pursiala sähkölinja (z 8.386).

Alueella voimassa olevista maakuntakaavoista ja vaihemaakuntakaavoista saat
tietoa kaavan laatijalta sekä osoitteesta: http://www.esavo.fi/etela-
savon_maakuntakaava

Ote maakuntakaavan yhdistelmästä. Kaavarajaus esitetty punaisella katkoviivalla.



0971 Karila P Mikkelin kaupunki

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma              23.10.2019

Sivu 4 / 8

Yleiskaava

KANTAKAUPUNGIN OSAYLEISKAAVAN 2040

KAAVAMÄÄRÄYKSET

1.Yhdyskuntarakenteen
ohjaus

Seudullisesti merkittävä kaupan
palvelualue

Lentoliikennevyöhyke

2. Liikenne ja
verkostot

Valtatie / Kantatie

Seututie / Pääkatu

Pyöräilyn pääreitti

Väylä, jonka suunnittelussa
joukkoliikenne tulee huomioida

Rautatie

3. Viherrakenne

Kaupunkivihreä

Luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeä alue

Viheryhteys

4.Vesitalous

Alue, jolla hulevesien
käsittelyyn tulee kiinnittää
erityistä huomiota

Hulevesien valumasuunta

Hulevesien sääntelyalue

5.Kulttuuriympäristö

Ei merkintöjä alueella.

6.Maisema

Ei merkintöjä alueella.
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Asemakaavat

Alueen lopullisesta rajausta ei ole vielä määritetty. Seuraavat asemakaavat
kuuluvat tällä hetkellä kaavamuutoksen piiriin:

0435 mit ja 289 kaa TUSKU KORTTELI 20-23 YM, 1973

0444 mit ja 291 kaa LEHMUSKYLÄ KORTTELIN 34 OSA, 1974

0450 mit ja 142 kaa KIRJALA OTAVANKATU LEHMUSKYLÄ KORTTELI 34, 1974

0452 mit ja 143 kaa TUSKU KORTTELI 3, 15, 1974

0458 mit ja 301 kaa LEHMUSKYLÄ KORTTELI 34, 1975

0559 mit ja 402 kaa LEHMUSKYLÄ KORTTELIT 4,51-53, 1982

0565 mit ja 408 kaa LEHMUSKYLÄ KORTTELIEN 54 JA 56 OSAT, 1983

0594 mit ja 438 kaa KIRJALA KORTTELI 39, 1985

0619 mit ja 463 kaa LEHMUSKYLÄ KORTTELI 56, 1988

0731 KIRJALA KORTTELIN 25 OSA, 1996

10006, Mikkelin maalaiskunnan asemakaava, 1979

Osasta aluetta puuttuu asemakaava kokonaan.

Ote ajantasa-asemakaavakartasta.

Lisätietoa voimassa olevan kaavan sisällöstä saat kaavan laatijalta.

Muut aluetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat:

· VT13 ja Otavantien tiesuunnitelma, vireillä

Kaavahankkeesta on järjestetty viranomaisneuvottelu 5.3.2019
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LAADITTAVAT
SELVITYKSET

Asemakaavatyötä varten laaditaan seuraavat selvitykset:

Kaavatyön aikana käytetään hyödyksi alueelle jo laadittuja selvityksiä.
Kaavatyön aikana voidaan laatia tarpeellisia selvityksiä, mikäli kaavatyön
edetessä ilmaantuu lisäselvitystarpeita.

Laadittavat selvitykset liitetään osaksi nähtäville asetettavaa kaavamateriaalia.

MAANOMISTUS

Kaupungin maanomistus on merkitty rasterilla. Muita merkittäviä
maanomistajia ovat mm. R. Ruth Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinja Oy,
Vauhti-Vaunu Oy.

ARVIOINTITIEDOT Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta:

- Suhde ylemmän asteisiin suunnitelmiin, kuten yleiskaavaan,
maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

- Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
- Vaikutukset liikennejärjestelmään, energiahuoltoon ja

lentoliikenteeseen
- Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan
- Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
- Vaikutukset ihmisten elinoloihin, ympäristöön

Arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin yhteydessä asiantuntijoiden ja osallisten
kanssa Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.
Erillistä vaikutusten arviointisuunnitelmaa ei tarvita.

Maankäyttösopimus solmitaan tarpeen niin vaatiessa osapuolten välille.
Kaupunginhallituksen hyväksymässä aiesopimuksessa on todettu, että
maankäyttökorvausta ei peritä.
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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. Osallisia
ovat myös kaupunginosayhdistykset ja kylätoimikunnat sekä alueella toimivat
muut yhdistykset ja järjestöt sekä ne kunnan jäsenet jotka katsovat olevansa
osallisia.

Kaupunki on talven 2019 aikana neuvotellut risteysalueen merkittävimpien
maanomistajien kanssa (R. Ruth Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Valtra Oy Ab,
Savonlinja Oy, Vauhti-Vaunu Oy,) alueen maankäytön muutostarpeista.
Neuvotteluissa on noussut esiin maanomistajien ja kaupungin yhteinen
intressi alueen kehittämiseksi. Tämän johdosta on päätetty aloittaa
risteysalueen ympäristön kortteleihin kohdistuva asemakaavan
muutosprosessi. Osapuolet ovat solmineet kaavoitusta varten aiesopimuksen
jonka kaupunki hyväksyi kaupunginhallituksen kokouksessa 1.4.2019 § 138.

Aiesopimus on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä ja muilla
maanomistajilla on mahdollisuus liittyä mukaan aiesopimuksen piiriin. Saadun
palautteen perusteella määritellään kaava-alueen rajaus. Lisätietoja antavat:

· Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, 050-311 7130

· Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, 044-794 2530

sähköposti: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisäksi osallisia ovat eri viranomaistahot:

- Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Väylävirasto/ Liikennevirasto
- Etelä-Savon maakuntaliitto
- Savonlinnan maakuntamuseo (arkeologiset arvot)
- Karilan tutkimusasema
- Metsähallitus
- Etelä-Savon Energia Oy ESE
- Suur-Savon Sähkö Oy
- Fingrid
- Traficom
- Puolustusvoimat
- Etelä-Savon pelastuslaitos
- Teleoperaattorit
- Mikkelin Vesilaitos
- Mikkelin Golf
- Kaupungin viranomaiset (rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut,

maaomaisuuspalvelut, Infra-aluepalvelut, tekninen lautakunta,
kaupunginhallitus)

- asukasyhditykset
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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, ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 5.3.2019.

Osalliset pääsevät vaikuttamaan kaavan laadintaan, asukastilaisuuksien sekä
virallisten nähtävillä olojen kautta. Yleisötilaisuuksia järjestetään tarvittaessa
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.

KÄSITTELYN

TAVOITEAIKATAULU

Aloitusvaihe / vireilletulo: lokakuu / 2019

Luonnosvaihe: kevät / 2020

Ehdotusvaihe:  syksy/ 2020

Hyväksymisvaihe: vuodenvaihde / 2020-21

VALMISTELUSTA
VASTAA

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

Kaavoituspäällikkö
Ilkka Tarkkanen
puh. 050-311 7130
s-posti: ilkka.tarkkanen(at)mikkeli.fi

LIITTEET Aiesopimus.


