
  
 
     

 
 

MIKKELIN KAUPUNKI             
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue  23.3.2021 
Kaupunkikehitys / Maankäyttö ja kaupunkirakenne         
Maaherrankatu 9‐11 (PL 33) 
50101 Mikkeli                          
puh. 040 129 5039 
email: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 
 
 
MliDno‐2021‐974 (10 02 03)  
Asemakaavan muutos 24. kaupunginosan (Oravinmäki) teollisuusalueilla / Hormikuja 
 

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 muuttamisesta otsikossa mainitulla alueella. 
 
Oravinmäen teollisuusalueen asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia, onko 
alueelle mahdollista muodostaa uusia teollisuus‐ ja varastorakennusten tontteja ja / tai 
laajentaa jo olemassa olevia. Tavoitteena on uudistaa alueen kaavatilanne ja peilata 
suunnittelua alueella jo toteutuneeseen tilanteeseen. 
 
Asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus saada lautakunnan käsiteltäväksi syksyllä 2021 
ja valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2022. 
 
Liitteeksi on oheistettu osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma.  
 
Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet tulee osoittaa kaupungin kirjaamoon 
(kirjaamo@Mikkeli.fi) tai kaavan valmistelijalle. 
 

 
Pyydämme mahdollisia mielipiteitä kaavoituksesta 22.4.2021 klo 15 mennessä. 

 
 
Tietoa asemakaavoituksesta: 
* Kaavoittaja Päivi Rahikainen: p. 040 1295039 
* Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä: p. 044 7942525 
* Suunnitteluavustaja Lea Torn: p. 044 7942514 kartta‐aineisto, kaavaselostukset 
* Toimistosihteeri Kirsi Avelin: p. 040 1294792 hallinnollinen valmistelu, käsittelyvaiheet, 
niitä koskeva aineisto 
 
 

 
 
Päivi Rahikainen 
Kaavoittaja 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä asia-
kirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaiku-
tusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

 

1. SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue sijoittuu 24. kaupunginosan (Oravinmäki) teollisuusalueelle. Kaava-alueen ohjeelli-
nen sijainti on esitetty tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehdellä.  

Suunnittelualue käsittää 24. kaupunginosan Oravinmäki kiinteistöt ja määräalat 491-408-5-8, 491-
408-1-321, 491-24-20-1, 491-24-18-8, 491-24-18-7, 491-24-18-6, 491-24-18-5, 491-24-18-4, 
491-24-18-3, 491-24-12-4, 491-24-12-3, 491-24-12-1, 491-24-11-9, 491-24-11-8, 491-24-11-3, 
491-24-11-2, 491-24-11-11, 491-24-11-10, 491-24-11-1, 491-24-10-4, 491-24-10-3, 491-24-10-
2, 491-24-9901-0-M501, 491-408-5-8-M501. Kaava-alueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin ai-
kana. 

Asemakaavamuutoksen tarkoitus ja tavoitteet 

Oravinmäen teollisuusalueen asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia, onko alueelle mah-
dollista muodostaa uusia teollisuus- ja varastorakennusten tontteja ja / tai laajentaa jo olemassa 
olevia. Tavoitteena on uudistaa alueen kaavatilanne ja peilata suunnittelua alueella jo toteutunee-
seen tilanteeseen. 

 

2. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE 

2.1 Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (2010) sekä vaihemaakuntakaavat 1 ja 2 
(2016). Alla olevassa karttaotteessa on esitetty maakuntakaavojen yhdistelmä. Suunnittelualue si-
joittuu keskustaajaman alueelle (A 8.1). Alue sijaitsee myös Hiirolan varalaskupaikan suojavyöhyk-
keellä. 
 

 
 

Ote Etelä-Savon maakunta-
kaavayhdistelmästä. Suunnit-
telualueen likimääräinen si-
jainti  

on merkitty karttaan punai-
sella rajauksella. 
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2.2 Yleiskaava 

Alueella on voimassa vuonna 2019 hyväksytty Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040. Mik-
kelin kantakaupungin osayleiskaava koostuu seitsemästä oikeusvaikutteisesta teemakartasta. 
Suunnittelualueen sijainti on osoitettu keltaisella nuolella. 

 

 

 

 

 

Yhdyskuntarakenteen ohjaus 
-teemakartalla suunnittelualue 
on osoitettu tilaa vaativien työ-
paikkojen alueena. Myös yleis-
kaavassa alue sijoittuu Hiirolan 
varalaskupaikan suojavyöhyk-
keelle. 

Liikenne ja verkostot -teemakar-
talla suunnittelualueelle ei ole osoi-
tettu merkintää. Suunnittelualuetta 
ympäröi kokoojakadut. Oravinkatu, 
Tupalantie, Suonsaarentie ja Vanha 
Pieksämäentie on osoitettu väyliksi, 
joiden suunnittelussa tulee huomi-
oida joukkoliikenteen tarpeet.  
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Vesitalous -teemakartalla 
suunnittelualue on osoitettu 
alueeksi, jolla hulevesien kä-
sittelyyn tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota.  

Viherrakenne -teema-
kartalla suunnittelualu-
een läheisyyteen on osoi-
tettu kaupunkivihreän alu-
etta. 
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Voimaan jäävät osayleiskaavat kartalla alue on esitetty asemakaavoitettuna alueena. 

 

 

 

 

Kulttuuriympäristö -teema-
kartalla suunnittelualueelle ei 
ole osoitettu kaavamerkintöjä 
tai -määräyksiä.  

Maisema -teemakartalla 
suunnittelualueelle on osoi-
tettu merkintä Ma-20, mer-
kittävä maastomuoto. Alueen 
maisemalliset ominaispiirteet 
tulee säilyttää. Metsätalou-
den toimenpiteet tulee suo-
rittaa alueen erityisluonteen 
edellyttämällä tavalla. Alu-
eelle ei tule sijoittaa ympä-
ristöön ja maisemaan huo-
nosti soveltuvaa rakenta-
mista, uusia liikenneväyliä 
tai pääsähkölinjoja. Alueella 
ei tule toteuttaa maa-aines-
ten ottoa tai muita alueen 
ominaispiirteitä heikentäviä 
toimenpiteitä.  
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2.3 Asemakaavat 

Alueella on voimassa vuosina 1980, 1986, 1991, 1992 2004 ja 2013 hyväksytyt kaavat. 
Suunnittelualueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita ja 
lähivirkistysaluetta. Alueella sijaitsee läjitysalue (lä).  

 

 

Ote ajantasa‐asemakaavakartan yhdistelmästä.  

 

2.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on pääosin kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsee myös yksityisen omistamia 
maa-alueita. 

 

2.5 Muut hankkeet, suunnitelmat, päätökset 

Asemakaava työ on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. 
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3. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET 

3.1 Vaikutusten arviointi 

Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §). Vaikutusten arviointi perustuu selvityksiin ja muuhun kaavoitus-
työn aikana saatuun tietoon.  

Vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön aikana koko kaavaprosessin ajan ja se perustuu riittäviin 
lähtötilanteen tietojen selvittämiseen. Arvioidut vaikutukset kuvataan kaavaselostuksessa.  

 

3.2 Lähtötietoina olemassa olevat selvitykset 

Kaavahankkeen kannalta tärkeitä tausta-aineistoja ovat: 

 Mikkelin kantakaupungin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan aineistot. 

 Alueella voimassa olevat kaavat. 

 

3.3 Kaavaa varten laadittavat selvitykset 

Kaavaa varten laaditaan liito-oravaselvitys sekä muita tarvittavia selvityksiä tarpeen niin vaatiessa 
(hulevesiselvitys). 

 

4. SUUNNITTELUTYÖN OSALLISET 

Kaavoitusmenettelyn tulee perustua riittävään vuorovaikutukseen osallisten kanssa ja myös tätä 
kautta saatavaan asiantuntemukseen (MRL 1 §). Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-
den toimialaa suunnittelussa käsitellään. Alla on lueteltu suunnittelutyön keskeiset osalliset: 

 Kaavan ja sen vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, yritykset ja elinkeinon harjoittajat 

 Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

o Kaupungin hallintokunnat 
 rakennusvalvonta 
 ympäristöpalvelut 
 kaupunkiympäristö 

o Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueidenkäyttö ja kaavoitus) 
o Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY 
o Etelä-Savon maakuntaliitto 
o Väylävirasto 
o Museovirasto 
o Savonlinnan maakuntamuseo 
o Mikkelin kaupungin museot 
o Etelä-Savon pelastuslaitos 
o Mikkelin vesilaitos 
o Etelä-Savon Energia Oy 
o Suur-Savon Sähkö Oyj 
o teleoperaattorit 
o asukasyhdistykset 
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5. KAAVOITUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN  

Kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan osalli-
sille kirjeellä. Aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla (www.mikkeli.fi). 

Kaavasuunnitelman nähtävillä olosta valmistelu- ja ehdotusvaiheissa ilmoitetaan kaupungin viralli-
sissa ilmoituslehdissä sekä kaupungin verkkosivuilla (www.mikkeli.fi). 

5.1 Aloitusvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 30 päivän ajan Mikkelin kaupungin 
verkkosivuilla sekä kaupunkisuunnittelun tiloissa. Tuona aikana osalliset voivat jättää mielipiteitä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Kaupunki voi tarvittaessa neuvotella Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY 
-keskuksen) kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) riittävyydestä ja toteuttamisesta. 
Osallisella on mahdollisuus esittää ELY -keskukselle neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä en-
nen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Jos suunnitelma on ilmeisen puutteellinen, 
ELY -keskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennys-
tarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mu-
kaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy (MRL 64 §). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana. Jos osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaan tulee oleellisia muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen. 

5.2 Tavoitevaihe 

Tarkennetaan kaavaa koskevia tavoitteita mm. osallisilta saadun palautteen perusteella sekä täy-
dennetään perusselvityksiä. 

 

5.3 Valmisteluvaihe 

Valmisteluvaiheessa suunnitellaan kaavaratkaisun periaatteet. Laaditaan tarvittaessa kaavaluonnos 
ja sen valmisteluaineisto pidetään nähtävillä Mikkelin kaupunkisuunnittelussa sekä kaupungin verk-
kosivuilla vähintään 30 päivän ajan. Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kau-
pungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa asuville maanomistajille tavallisella kir-
jeellä. 

Nähtävillä oloaikana osallisella on mahdollisuus antaa mielipide kaavaluonnoksesta (MRA 30 §). 
Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, kunnan hallintokunnilta sekä muilta tar-
peelliseksi katsottavilta osallisilta. 

Yleisötilaisuus 

Maassa vallitsevan koronatilanteen vuoksi kaupunki ei toistaiseksi järjestä yleisötilaisuuksia sisällä 
eikä ulkona. Kielto kaupungin omistamien tilojen käytöstä yleisötapahtumiin jatkuu. Kielto koskee 
myös kaupungin ulkotiloja. Kielto on voimassa toistaiseksi. 

 

5.4 Kaavaehdotus 

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Mikkelin kaupunkisuunnitteluun sekä kaupungin verk-
kosivuille 30 päivän ajaksi. Nähtävillä oloaikana osallisella on mahdollisuus antaa muistutus (MRA 
27 §). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, kunnan hallintokunnilta sekä muilta 
tarpeelliseksi katsottavilta osallisilta (MRL 65 §). Saatu palaute otetaan huomioon kaavaehdotuk-
sen valmistelussa hyväksymiskäsittelyä varten. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 

Yleisötilaisuus 

Maassa vallitsevan koronatilanteen vuoksi kaupunki ei toistaiseksi järjestä yleisötilaisuuksia sisällä 
eikä ulkona. Kielto kaupungin omistamien tilojen käytöstä yleisötapahtumiin jatkuu. Kielto koskee 
myös kaupungin ulkotiloja. Kielto on voimassa toistaiseksi.  
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5.5 Hyväksymisvaihe ja muutoksenhaku 

Käsitellään muistutukset ja lausunnot sekä tarkistetaan kaavaehdotus tarvittaessa. Asemakaavan 
hyväksyy Mikkelin kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67 § ja MRA 94 
§:n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta muistutuksen jättäneille ja siinä yhteydessä osoitteensa ilmoit-
taneille lähetetään vastine. Valtuuston hyväksymispäätös lähetetään heille, jotka ovat sitä pyytä-
neet. Asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla päätök-
sestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituksia 
kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä ei jätetä, kaava saa lainvoiman 30 vuorokauden ku-
luttua Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä. 

 

5.6 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaprosessin aloitusvaiheessa toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi viran-
omaisosallisille ja tarvittaessa järjestetään Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon ELY-keskuksen 
kanssa aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Kaavan valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta 
pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Ehdotusvaiheessa järjestetään tarvittaessa vi-
ranomaisneuvottelu. Tarvittaessa kaavatyön edetessä järjestetään työneuvotteluja viranomaisten 
kanssa. 

6. ALUSTAVA AIKATAULU 

Kunkin kaavavaiheen osallistumismahdollisuudet on kuvattu edellisessä luvussa. Alla on esitetty 
kaavan tavoiteaikataulu, jota päivitetään tarvittaessa: 

 

VALMISTELUVAIHE 

2-3 / 2021  Aloitusneuvottelu. 

3-4 / 2021  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 30 päivän ajaksi.    

EHDOTUSVAIHE 

10-11 / 2021  Kaavaehdotus nähtäville 30 päivän ajaksi. 

HYVÄKSYMINEN 

1-3 / 2022  Kaavan hyväksyminen. 

 
MIKKELIN KAUPUNKI 
Verkkosivut: www.mikkeli.fi 
 
Mikkelissä 15.3.2021 
 
Päivi Rahikainen 
Kaavoittaja 
p. 040 1295039 
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