
MIKKELIN KAUPUNKI

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Kaupunkisuunnittelupalvelut
Pt 33

50101Mikkeli
puh. (015) 1941, email: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

1.4.2020

MliDno-2020-724 (10 02 04)
Ranta-asemakaavanmuutos 37. kaupunginosan (Susiniemi) Röppäänniemellä, tilan 491-430-5-13 osalla /
Susiniemi

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 S:n mukaisesti
Susiniemen ranta-asemakaavan muuttamisesta otsikossa mainitulla alueella.

M ikkelin ka u pu ngin a loitteesta laad ittava n kaava m u utoksen tavoitteena on osoittaa
alueelle yksi tavanomainen omarantainen erillispientalon rakennuspaikka nykyisen
leirikeskusrakennusten korttelialueelle. Lisäksi osa leirikeskusrakennusten korttelialuetta
muutetaan virkistysalueeksi ympäröivän käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaavamuutoksessa
pyritään ottamaan huomioon erityisesti lähiympäristön virkistys- ja maisemalliset arvot.

Asemakaavan muutos on tarkoitus saada kaupunkiympäristölautakunnan käs¡teltäväksi
kevää I lä 2020 ja ka u pu n kiym pä ristöla uta ku n na n hyvä ksyttävä ksi loppuvuodesta 2020
aikana.

Liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta ilmenevät kaavamuutoksen
tarkemmat tavoitteet.

Pyydämme mahdollisia mielipiteitä kaavoituksesta 4.5.2020 klo 15 mennessä.

T¡ etod dse ma ka avoîtu ks esta :
Koavoituspäöllikkö Ilkka Tarkkonen: p. 050 3177730
Suunnitteluovustoja Lea Torn: p. 044 7942574 karttd-o¡neisto, koovaselostukset
Suunnitteluavustojo Juha Kokkonen: p.040 7294249 kartto-aineisto, koovaselostukset
Toimistosihteeri Kirsi Avelin: p. 040 7294792 hallinnollinen valmistelu, käsittelyvaiheet, niitti koskeva
oineisto

llkka Tarkkanen
Kaavoituspäällikkö
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SUSI NIEMEN RANTA.ASEMAI(AAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARV¡OINTISUUNNITELMA 1 .4.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain osallistumis-
ja arviointisuunnitelman laatimista koskevan 63 $:n mukaisesti.

Alue ja
suunnittelun
kohde:

Alueen
suunnittelutilan
ne:

Alustavat
tavoitteet:

Kaavoitettava alue muodostuu Mikkelin kaupungin omistaman
Susiniemen tilan49l-430-5-13 osasta. Susiniemen tilasta on myyty noin
5000 m2:n mîtäraal4jokatullaan lohkomaan omaksi tilakseen ja
kaavamuutos koskee påiäosin myyfyä maäraalaa ja sen låihiympåiristöä.

Kaavamuutoksen ranta-alue sijaitsee Otavan taajaman pohjoispuolella,
Puulan Heposelåin itäosassa, noin 18 km Mikkelin keskustasta länteen.
Yleissilmäyskarlta suunnittelualueesta on selostusosan alussa.

Kyseinen ranta-alue ei kuulu valtakunnallisiin suoj eluohj elmiin.
Voimassa olevassa Etelä-Savon Maakuntakuntakaavassa
suunnittelualueelle on osoitettu Susiniemen pohjoisosa merkinnällä V
8.65, Susiniemen virkistysalue ja gel 8.507 Heposelän rantakalliot.
Susiniemen kÈirj essä, suunnittelualueen lähistöllä olevan Likastin
kanavan kautta on osoitettu maakuntakaavassa myös merkinnät w
3.200 Puulan venereiti ja mlr 11.68 Naarajoen melontareitti.

Alueella on voimassa Susiniemen ranta-asemakaava (muutos v. 2001).
Alueelle on myös laadittu vuonna 1995 voimaan tullut Otavan
osayleiskaava v 2005. Otavan osayleiskaavassa v. 2005 alue on
osoitettu merkinnällä RM, Matkai lupalveluj en alue.

Koska maakuntakaava on laadittu yleiskaavan jälkeen, tulee
kaavamuutoksessa ottaa huomioon soveltuvin osin maakuntakaavan
aluevaraukset ja arvioida mahdollisia yleiskaavallisia vaikutuksia.

Otteet maakuntakaavasta, yleiskaavasta j a voimassa olevasta
asemakaavasta on osallistumis- j a arviointisuunnitelman liitteenä I .

Mikkelin kaupungin aloitteesta laadittavan kaavamuutoksen tavoitteena
on osoittaa alueelle yksi tavanomainen omarantainen erillispientalon
rakennuspaikka nykyisen leirikeskusrakennusten (R-3) korttelialueelle.
L isäksi osa leirikeskusrakennusten korttel ialuetta muutetaan
virkistysalueeksi ympäröivän käyttötarkoituksen mukaisesti.
Kaavamuutoksella tullaan ottamaan huomioon erityisesti lähiympäristön
maakunnallisesti merkittävät virkistys- ja maisemalliset arvot, jotka on
huomioitu v. 2010 ja20l6 vahvistetuissa maakuntakaavan
vaihekaavoissa.



Aluetta
koskevat
selvitykset:

Asemakaavan
ympäristövaiku-
tusten arviointi

Mielipiteen
esittäminen:

Kaupungin
yhteystiedot:

Alueen pienialaisuuden vuoksi suunnittelun pohjana käytetäåin jo
valmistuneita selvityksiä j a viranomaistietokantoj a. Li säksi tukeudutaan
maakuntak aav aî tietoihin mm. kallioalueiden j a virkistysalueiden
osalta.
Olemassa olevat selvitykset:
- Susiniemen luontoselvitys v. 2000

Suunnittelun eri vaiheissa pyritään selvitt¿imäåin kaavan tulevia
ympåiristövaikutuksia j a niiden merkittävyyttä sekä mahdolli sten

kielteisten vaikutusten minimoimista. Erityistä huomiota kiinnitet¿üin:

alueen virkistyskäyttöön ja kallioalueisiin
alueen maisemallisiin arvoihin
yhdyskuntarakenteeseen
låihialueella asuviin j a maata omistaviin
alueen vesistön tilaan

Suunnitelman nåihtävillä olon aikana låihialueen asukkailla, maan-

omistajilla ja yhteisöillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa vaikuttaa (osalliset) on mahdollisuus esittää oma
mielipiteensä kaavoitustyön lähtökohdista. Osalliset voivat esittää

þsymyksiä j a toivomuksia kaavoittaj alle myös virallisten n¿ihtävi 1lä

oloaikoj en ulkopuolella koko kaavoitusprosessin aj an.

Mikkelin kaupunki
Kaavoituspä¿illikkö Ilkka Tarkkanen
Maaherrankatu 9- 1 l, 3.krs
PL 33

50101 Mikkeli
p. 050 3Il7l30
ilkka.tarkkanen@mikkeli. fi



Osallistumisen
ja vuorovaiku-
tuksen järies-
täminen:

Osalliset

Alueella j fi estetåüin maastokatselmus kevåiällä 2020 . Lisfü si asiasta

neuvotellaan tarvittaessa viranomaisten kanssa kaavaprosessin edetessä.

' Kaavoituksenvireillepanosta, osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta sekä kaavaluonnoksesta tiedotetaan kirjeitse låihialueen

maanomistajille (MRL 62 ja 63$). Suunnitelmat pidetään n¿ihtävillä

kaupungintalolla j a kaupungin nettisivuilla. Lisåiksi pyydetään

viranomaislausunnot.

' Asemakaavaehdotus korj at aan kaav aluonnoksesta saadun palaut-

teen perusteella. Kaavaehdotus asetetaan vielä yleisesti nåihtäville
(MRA 27$) ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot, mahdolliset
korj aukset. Tarpeen mukaan j ärj estetäåin viranomaisneuvottelu.

' Kaupunkiympåiristölautakunnan on tarkoitus hyväksyä
asemakaavaehdotus (MRL 52 $, Mikkelin kaupungin hallintosääntö
1.7.2018,33 $). Arvioitu aika on syksyllä 2020.

Osallisia ovat kaikki, jotka kokevat kuuluvansa kaavan vaikutuspiiriin.
Näistä mainittakoon mm. seuraavat:

Asukkaat j a yhdistykset
' lähialueen asukkaatjakesäasukkaat
' lähialueen maa- ja metsätalouden harjoittajat ym. maanomistajat
' vesialueen osakaskunnat ja þlätoimikunta
Luottamuselimet
' kaupunginhallitus
' kaupunkiympäristölautakunta, Mikkelin seudun
ympåiristölautakunta
Viranomaiset j a muut yhteistyötahot
' Etelä-Savonmaakuntaliitto
' Mikkelinseudunympäristöpalvelut
. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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LITE 2.2

MERKINTÖJEN SELIryKSET

Asuinrakennusten korttelialue.
Al ue on tarkoitettu omarantaisten asuntojen rakentamiseen.

Virkistysalue.
Aluetta hoidetaan luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäytttö huomioon ottaen.
Metsien uudistamisessa käytetään ensisijaisesti luotaista menetelmää.
Uusistamisen yhteydessä käytetään kohteeseen soveltuvaa mahdollisimman kevyttä maanpinnan
käsittelytapaa.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Rakennusoi keus kerrosneliömetreinåi.

Kerrosluku.

Rakennusala

lstutetta alueen osa.

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue.
Maa- ja kiviainesten ottaminen ja alueen korkeusolosuhteiden muuttaminen on kiellettyå.
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon maisemakuvan, luonnonkauneuden, geologisten
muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhteiden ja -esiintymisien säilyminen.

KAAVAMÄÄNÄYTSET

Maisemaa tulee käsitellä siten, että vesistöståi kËisin katsottuna maiseman peruspiirteet eivät
oleellisesti muutu.
Metsänhoidossa noudatetaan metsätalouden kehittämiskeskuksen metsänhoitosuosituksia ja metsälakia

VESI-JA JATEHUOLTO

Vesi-ja jätehuolto voidaan hoitaa kiinteistökohtaisesti. Alueen rakennuspaikoille rakennetaan
oma kaivo tai vesijohdetaan yhteiskaivoista.
Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla
annettuja säädöksiä sekä voimassa olevia kaupungin ympäristönsuojelumäåiräyksiä sekä
terveyden-ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymiå ohjeita.
Rantarakennuspaikoilla sovelletaan jätevesien käsittelyssä Mikkelin kaupungin
ympäristönsuojelumËiäräyksissä
(Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.6.2012 $ 54) tarkoitettua pilaantumiselle herkkien
alueiden vaatimustasoa,
jossa perusratkaisuna on mustien jätevesien kokoaminen erilliseen tiiviiseen varastosäiliöön.
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettåivti jäitevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine
maaperäselvityksineen.

Jätehuollossa on noudatettava jätelain ja kaupungin jåtehuoltomäåräysten säädöksiä.
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KAAVOITUSPAALLIKKÖ

Hanna Nirkko ILKKA TARKKANEN

HT

MIKKELIN KAUPUNKI
ASUMISEN JATOIMI NTAYMPARI STON
PALVELUALUE

KAUPUNKISUUNNITTELU

SUSINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

Mikkelin kaupungin(491 ) Liukkolan kylän (430) tilan Susiniemi 5:1 3 osaa sekä
yhteistä vesialuetta 876:1 .
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