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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 
 

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 2. kaupunginosan, Maunukselan korttelin 
11 osaa, tontit 1115, 115, 123. 
 
Kaavaselostus koskee 15.2.2021 päivättyä ja 24.5.2021 muutettua karttaa asemakaavan-
muutoksesta. 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Suunnittelualue sijaitsee keskustan ruutukaava-alueen pohjoisosassa Maaherrankadun ja 
Tenholankadun risteyksessä. Mikkelin torille on matkaa noin 800 metriä. Tontilla sijaitsee 
entinen ns. Tenholan päiväkoti. Nykyisin puhutaan ns. Sinisestä talosta. 
 

 
 
Kuva 1. Ilmakuva alueesta, suunnittelualue on osoitettu punaisella rajauksella. 
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Kuva 2. Ilmakuva vuodelta 1962. 
 

 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Asemakaavan muutoksesta käytetään nimeä ”Maaherrankatu 31 / Sininen talo”. Asema-
kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia alueelle sopivaa käyttötarkoitusta, jotta sen kehittä-
minen mahdollistetaan jatkossa joustavasti. Asemakaavamuutosta tehdään alueelle, jossa 
sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, ns. Sininen talo eli entinen Tenholan päi-
väkoti. Lisäksi kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia alueen yhteiskäyttökorttelin tarkoituk-
senmukaisuus ja peilata sen jatkokehittämistä mm. alueella toteutuneeseen rakentamisti-
lanteeseen.  
 
Kaupunki on myymässä alueella sijaitsevaa rakennuskokonaisuutta. 
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2. Ote ajantasa-asemakaavasta 
3. Asemakaavan muutosehdotus 
4. Asemakaavan seurantalomake 
5. OAS palautteet ja vastineet 
6. Kaavaehdotus palautteet ja vastineet 
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Kuva 3. Näkymä Tenholankadulta vuonna 2012 (panoraamakuva Kalle Räinä). 

Kuva 4. Näkymä Tenholankadulta vuonna 2021. 

2  TIIVISTELMÄ  

2.1  Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta keväällä 2020. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma sekä kaavahahmotelma (liite 1) on lähetetty kirjeellä osallisille ja viranomaisille 
29.4.2020. Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa mainittuun 
kaavoitusohjelmaan (kohde 10). 

Vireille 29.4.2020, Oas ja kaavahahmotelma nähtävillä 29.4. – 2.6.2021 
Kaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 23.2.2021 § 34 
Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti 8.3.2021 § 98 
Nähtävillä 17.3 -16.4.2021 
Kaupunginhallitus hyväksymiskäsittely 31.5.2021 § 212
Kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittely 
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2.2  Asemakaava 
 
Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 2. kaupunginosan, Maunukselan korttelin 
11 osaa, (tontit 1115, 115, 123). 
 
Asemakaavalla muodostuu Mikkelin kaupungin 2. kaupunginosan, Maunukselan korttelin 
11. osan tontit ja piha-aluetta. Tontti 123 liitetään osaksi tontteja 1115 ja 122. 
 
Keskustatoimintojen (C) korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä n. 456 k-m². 
Lisärakennusoikeutta tontille ei ole osoitettu. Pysäköinti on osoitettu piha-alueelle.  
 
Asemakaavan muutos määrittää paikallisesti arvokkaalle rakennukselle suojelumääräyksen 
sekä suojelee piha-alueella sijaitsevan talousrakennuksen. 
 
Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue muutetaan osin keskustatoimintojen kortte-
lialueeksi ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 
 
Alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako / tonttijaon muutos. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  
 

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin toimesta. Asemakaavan muutos hyväksy-
tään kaupunginvaltuustossa ja sen toteuttaminen voidaan käynnistää heti kaavan tullessa 
lainvoimaiseksi. 
 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1  Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Suunnittelualue sijaitsee Maunukselan kaupunginosassa, keskustaan on matkaa noin 800 
metriä. Suunnittelun kohteena oleva kiinteistö rajautuu Tenholankadun ja Maaherrankadun 
risteysalueen läheisyyteen. Rakennus on toiminut päiväkotina ja vanhusten päivätoiminta-
keskuksena ja nyttemmin rakennus on vuokrattu Taideyhdistys Mikkelangelot ry:lle. Alu-
een lähiympäristö on nykyisellään tiivistä ja matalaa kerrostaloympäristöä, jonka rakennus-
kanta on pääosin peräisin 1950 -1970-luvuilta.  
 
Mikkelin keskustan pääväylät Maaherrankatu ja Tenholankatu rajaavat suunnittelualueen 
lännessä ja pohjoisessa. Emolan kulttuurihistoriallisesti merkittävä puistomainen pientalo-
alue sijaitsee Tenholankadun pohjoispuolella. Emolan ja Maunukselan kaupunginosien 
raja kulkee Tenholankatua pitkin.  
 
Kaava-alueen pinta-ala on n. 1091 m².  Voimassa olevan kaavan mukainen yhteiskäyttöi-
nen alue (YH) on jaettu hallinnanjakosopimuksen osuuksien suhteessa. Alueella sijaitsee 
talousrakennus ja osa alueesta on rakennettu luontevaksi osaksi asuinkerrostalon piha-
aluetta (oleskelualue). Alueella sijaitsee kiikku ja osa alueesta on laatoitettu pihakivillä. 
Alueella on myös istutettuja pensaita. 
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Ns. Sinisen talon pihapiiri rajautuu idässä Mikalon Oy:n omistamaan tonttiin. Tonttien väli-
nen raja on aidattu keveällä rauta-aidalla. Sinisen talon oleskelupiha on pienialainen. Pää-
rakennuksen eteläpuolinen alue on osoitettu autopaikoille.  
 
Maanomistus 
Suunnittelualue on merkitty alla olevaan karttaan punaisella rajauksella. Kaupunki omistaa 
kiinteistöt 2-11-1115 ja 2-11-115 sekä puolet kiinteistöstä 2-11-123. Kaupunki on 7.4.2014 
päivätyllä kauppakirjalla myynyt kiinteistöstä 491-2-11-123 rakennuksineen 50 % määrä-
osan Mikalo Oy:lle. Kauppakirjan mukaan yhteiskäyttöisen tontin 491-11-2-123 ja tontilla 
sijaitsevan rakennuksen osalta on tehty erillinen sopimus. Hallinnanjakosopimus on allekir-
joitettu 17.7.2014. Sopimuksessa kumpikin osapuoli hoitaa omalta hallintaosaltaan alueen 
hoidon ja verot, kaupunki vastaa hallintaosallaan sijaitsevasta rakennuksesta ja sen kun-
nossapidosta. 
 
 

 
 
Kuva 5. Kaupungin omistamat maa-alueet on osoitettu siniharmaalla, valkoiset ovat yksityisten maita. 

 

3.1.2 Ympäristön tila, luonnonympäristö 
 
Maasto on suunnittelualueella melko tasainen ja korkeussuhteeltaan + 91,5 metriä mpy. 
Tenholankadun varrella kevyen liikenteen väyliä reunustavat vaahterarivistö ja matalat 
pensasistutukset. Kiinteistöä ympäröi Tenholankadun puolella matala valkoinen puuaita ja 
idässä tonttialueet toisistaan erottava rauta-aita. Puuaitaa on myös alueen etelärajalla. 
Kaava-alueen luontoarvoja ei ole selvitetty erillisellä luontoselvityksellä, koska alue on jo 
valmiiksi rakennettu.  
 
Suunnittelualue ei ole merkittävässä asemassa alueen kokonaismaisemassa, mutta lähi-
maisemassa alueella on merkitystä sen sijaitessa vilkasliikenteisen Tenholankadun var-
rella. Kaavan myötä maisema- ja kaupunkikuva ei oleellisesti muutu. Suunnittelualue on 
rakentunutta aluetta. 
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Kuva 6. Kiinteistöä ympäröi Tenholankadun puolella matala valkoinen puuaita ja tonttialueet  
toisistaan erottava rauta-aita (kuva Hanna Nirkko 2020). 
 

 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Suunnittelualue sijaitsee kaupunkirakenteellisesti kaupungin ydinkeskustassa matalien 
asuinkerrostalojen vyöhykkeellä. Alueen pohjoispuolelta alkaa Emolan idyllinen pientaloval-
tainen asuinalue, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kau-
punkikuvallisesti Tenholankadun lähiympäristö on moni-ilmeinen. Alueelta löytyy vanhoja 
pientaloja ja liikerakennuksia sekä kerrostaloja, jotka edustavat eri aikakausia ja tyylisuun-
tauksia. Suunnittelualueen eteläpuolista rakennuskantaa edustaa vuonna 1963 valmistunut 
kolmikerroksinen kerrostalo.  

 
 
 

 
       

 Kuva 7. Sinisen talon ent. Tenholan päiväkodin katonmuotoja. 
1.  
                                                        4 
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KORTTELIN JA LÄHIYMPÄRISTÖN RAKENNUSKANTAA 
 

1 Maaherrankatu 46, 48 1970-luvulla rakennettu matala keltatiilinen liikerakennus.  
2 Kivisakasti, myöhäiskeskiajalla rakennettu kivisakasti Porrassalmenkadulla.  
3 Tenholankatu 8, vuonna 1955 rakennettu kerrostalo. 
4 Maaherrankatu 44, vuonna 2008 rakennettu Mikalo Oy:n vuokratalo. 
5 Maaherrankatu 31, Sininen talo eli entinen Tenholan päiväkoti. 
6 Sakastinkuja 5, vuonna 2016 rakennettu Mikalo Oy:n vuokratalo. 
 
 
 
 

1 2 

3  4 

5  6 
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3.1.4 Palvelut 
 
Alue tukeutuu keskustan palveluihin. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen joustava 
kehittyminen, jolloin alueelle voi syntyä uusia palveluita. 

 

3.1.5 Virkistys 
 
Alue tukeutuu keskustan ja lähialueiden virkistysmahdollisuuksiin. 
 

3.1.6 Liikenne 
 
Vilkkaat ajoneuvoliikenteen pääväylät Maaherrankatu ja Tenholankatu rajautuvat suunnitte-
lualueeseen. Kantakaupungin osayleiskaavan yhteydessä tehdyssä liikenneverkkotarkaste-
lussa Maaherrankadun ja Tenholankadun liikennemääräksi on arvioitu n. 5000 ajoneu-
voa/vrk. Vuoteen 2040 mennessä liikennemäärän on ennustettu laskevan. Risteyksen käyt-
töaste on tällä hetkellä korkea. Ajo päiväkodin tontille tapahtuu Maaherrankadulta. Pysä-
köinti on järjestetty tontille. Suunnittelualueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet keskus-
taan ja muualle kaupunkiin. 
 
Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 liikenneselvityksessä on analysoitu Mikkelin 
liikenteen nykytilanne kaikkien liikennemuotojen osalta. Tavoitteena keskusta-alueella on 
ollut tukea jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia lisäämällä 
ja kehittämällä kävelyalueita, pyöräilyverkkoa ja pysäköinnin ohjausta sekä keskitettyä pai-
koitusta.  
 
Liikenneselvityksessä esitetään keskusta-alueen ennustetut vuorokausiliikennemäärät. 
Keskusta-alueella ennustetilanteessa 2040 liikennemäärät vähenevät Maaherrankadulla ja 
Tenholankadulla. Liikennemäärien nykytilanne ja ennuste 2040 on esitetty alla olevissa ku-
vissa. 
 
 
 

  
 
Kuva 8. Ote Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 liikenneselvityksestä. Vasemmalla nykytilanne ja oike-
alla ennustetilanteen vuorokausiliikennemäärät Maaherrankadun ja Tenholankadun risteysalueella. 
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3.1.7 Melu 
 
Alueelle kantautuu melua Tenholankadulta ja Maaherrankadulta. Suunnittelualueen raken-
nukset suojaavat piha-aluetta liikennemelulta. Alue sijoittuu keskustan vilkasliikenteisten 
pääkatujen varteen. 

 

3.1.8 Rakennettu kulttuuriympäristö 
 

Kaava-alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti ja paikallisesti merkittävä Tenholan päiväko-
din päärakennus. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat myös valtakunnallisesti arvo-
kas ja moni-ilmeinen Emolan kulttuuriympäristö sekä Kivisakasti ja punatiilinen Huopateh-
taan rakennus.  
 
Maaherrankadulla oleva päiväkodin päärakennus on valmistunut vuonna 1921. Rakennus 
edustaa hyvin tyypillistä 1920-luvun matalaa kaupunkimaista asuinrakentamista. Vuonna 
1934 siihen tehtiin muutoksia M. Räsäsen piirustusten perusteella. Rakennuksen omisti 
puuseppä Emil Pulkka ja siinä toimi 1920-luvulla Ruumisarkku- ja huonekaluliike.  
Vuosina 1934-1944 rakennus on toiminut Suojeluskunnan ja Lotta-Svärd - järjestön tiloina. 
Sodan jälkeen kiinteistö on siirtynyt kaupungin omistukseen ja toiminut mm. päiväkotina. 
Rakennusta on peruskorjattu vuosina 1963 ja -76 sekä 1981, jolloin on tehty myös pieni 
laajennus. Päiväkotikäyttö lakkasi vuonna 2004 ja sen jälkeen rakennuksessa järjestettiin 
vanhusten päivätoimintaa. Nyt rakennuksessa toimii Taideyhdistys Michelangelot ry:n har-
rastustoiminta- ja näyttelytilat.  
 
Voimassa olevassa asemakaavassa rakennus on suojeltu. Rakennuksen suojelumerkintä 
pysytetään ja asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue muodostetaan osaksi tont-
teja. Alueella sijaitseva talousrakennus suojellaan. Mikäli talousrakennus halutaan kääntää, 
on rakennusalaa suurennettu sen mahdollistamiseksi. 
 
Yhteiskäytössä olleelle alueelle ei osoiteta uutta rakennusoikeutta. Alue merkitään osin ker-
rostalokortteliin kuuluvana istutettavana alueen osana. 

 
 
 

 
       
       Kuva 12. Yhteiskäyttöistä piha-aluetta, joka on erotettu aidalla (kuva Hanna Nirkko 2020). 
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Kuva 13. Yhteiskäyttöistä piha-aluetta pohjoisen suuntaan. Taustalla Mikalo Oy:n vuokratalo,  
joka on valmistunut vuonna 2016 (kuva Hanna Nirkko 2020). 

 

3.1.9 Muinaismuistot 
 

Kivisakastin hautausmaan ulottumisesta kaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle ei ole 
tietoa. Vuonna 2011 Museoviraston arkeologi Esa Mikkolan johdolla kaivettiin koeojia lä-
hellä nyt kaavamuutoksen kohteena olevaa aluetta, Vanhan Huopatehtaan tontilla (2. kau-
punginosan korttelin 11 tontin nro 2116) eikä tuolloin havaittu merkkejä kalmistosta tai 
muusta kiinteästä muinaisjäännöksestä. 

 

3.1.10 Tekninen huolto 
 

Tenholan päiväkoti on liitetty kaupungin kunnallistekniseen verkostoon, joka on toteutettu 
ympäröiville katualueille.  

 

 
Kuva 9. Kuvassa Sininen talo, ent. Tenholan päiväkoti. Näkymä Tenholankadun ja Maaherrankadun 
risteyksestä. 

 

3.1.11 Sosiaalinen ympäristö 
 

Suunnittelualueelta on hyvät yhteydet laajoille virkistysalueille sekä keskustaan että Mikke-
lin kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin. Ympäristö tarjoaa miljööltään miellyttävät 
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asuinolosuhteet. Alueella ei ole keskustan liikennettä mainittavampia häiriötekijöitä, jotka 
merkittävästi vaarantaisivat terveellisen asuinympäristön muodostumista. Kaava-alueen 
kaupunginosan kokonaisasukasmäärä on noin 1362 (10.2.2021), josta nuorten ja työikäis-
ten osuus on noin 60%. 
 

 
 
Kuva 10. Maunukselan väestörakenne (7.9.2012), joista nuorten ja työikäisten osuus on noin 68 %. 
 
 

 
 

Kuva 11. Maunukselan väestörakenne (10.2.2021), joista nuorten ja työikäisten osuus on noin 60 %. 
 
Vuonna 2012 alueen asukasmäärä oli 1243 asukasta, asukasmäärä on kasvanut noin 120 
henkilöllä vuoteen 2021 mennessä (1362). Nuorten ja työikäisten osuus on vähentynyt, sa-
malla yli 65 -vuotiaiden osuus on kasvanut.  
 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Kaavoituksen vireille tulosta on tiedotettu MRL 63§:n mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma sekä kaavahahmotelma on asetettu nähtäville 29.4.2020.  
 
Kaupunki on myymässä alueella sijaitsevaa rakennuskokonaisuutta. 
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3.3 Kaavallinen tilanne 
 

Maakuntakaava 
Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (2010) sekä vaihemaakuntakaavat 1 
ja 2 (2016). Alla olevassa karttaotteessa on esitetty maakuntakaavojen yhdistelmä. 
 

 
 
Suunnittelualue voidaan katsoa sijoittuvan osaksi keskustatoimintojen aluetta tai sen lie-
peille. Alueeseen liittyy myös merkintä A 8.1, taajamatoimintojen alue. Alue sijaitsee 
myös Hiirolan varalaskupaikan suojavyöhykkeellä. 
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Yleiskaava 
 
Alueella on voimassa vuonna 2019 hyväksytty Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 
2040. Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava koostuu seitsemästä oikeusvaikutteisesta 
teemakartasta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu keltaisella nuolella. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Liikenne ja verkostot -teemakar-
talla suunnittelualue on osoitettu 
melualueeksi. Maaherrankatu on 
osoitettu kaavassa seututieksi/pää-
kaduksi. Lisäksi Maaherrankatu on 
osoitettu väyläksi, jonka suunnitte-
lussa tulee huomioida joukkoliiken-
teen tarpeet. Suunnittelualueelle on 
kaavassa esitetty pysäköintinormi. 

 

Yhdyskuntarakenteen ohjaus 
-teemakartalla suunnittelualue 
on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi / Ydinkeskusta C-2.  
Myös yleiskaavassa alue sijoittuu 
Hiirolan varalaskupaikan suoja-
vyöhykkeelle 
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Viherrakennekartalla ja vesitalous -teemakartalla alueelle ei ole osoitettu kaavamerkin-
töjä.  
 
Voimaan jäävät osayleiskaavat kartalla alue on esitetty asemakaavoitettuna alueena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulttuuriympäristö -teemakar-
talla alueella on osoitettu Tenho-
lan Päiväkoti, Maaherrankatu 31 
paikallisesti arvokkaaksi rakennus-
suojelukohteeksi (sr 100), jonka 
arvokas rakennuskanta ja lähiym-
päristö tulee säilyttää.  
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Voimassa oleva asemakaava 

 
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2013. Kortteli on kaavassa osoitettu yleisten raken-
nusten korttelialueena (Y). Päärakennus on suojeltu ja sitä ei saa purkaa. Pihapiiriin kuuluu osa 
kiinteistöä 491-2-11-123, jolla sijaitsee ulkorakennus ja leikkimökki. Alue on osoitettu kaavassa 
asumista palvelevana yhteiskäyttöisenä korttelialueena, jolla ympäristö säilytetään. Kaavamää-
räysten mukaan Y-korttelialueen rakennusoikeus on 410 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on I u 
½, jossa roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun ja murtoluku 
roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen 
alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Ulkorakennus sijaitsee kortteli-
alueella AH/s ja sille on varattu kaavassa rakennusoikeutta yhteen kerrokseen 46 k-m2. 

 

 
 
        Kuva 14. Ote ajantasa-asemakaavakartasta. 
 
 

Rakennusjärjestys 
 
Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.7.2017.  
 
Tonttijako- ja rekisteri 
 
Tontti- ja kiinteistörekisteriä ylläpitää Mikkelin kaupungin maaomaisuuspalvelut yksikkö. 
 
Pohjakartta 
 
Pohjakartta täyttää MRL 54a §:ssä annetut kaavoitusmittausvaatimukset. Kaava-alueen         
pohjakartta on tarkastettu 12.2.2021. 
 
Rakennuskiellot 
 
Alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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Suojelupäätökset 

 
Voimassa olevassa kaavassa Sininen talo on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi tai sen 
osaksi sr-1, jota ei saa purkaa. Rakennukseen ei saa tehdä kulttuurihistoriallista arvoa 
alentavia muutoksia.  

 
 
 Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 
 

Suunnittelualueen lähistöllä korttelialueiden käyttötarkoitukset painottuvat asuin- ja liikera-
kentamiseen (AK, AL). Ote ajantasa-asemakaavasta on liitteenä 2. 

 
 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Asemakaavan muutoksen laadinta käynnistettiin kaupungin aloitteesta keväällä 2020. Tar-
koituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta siten, että alueen kehittäminen mahdolliste-
taan jatkossa joustavasti. Kaupunki on myymässä alueella sijaitsevaa rakennuskokonai-
suutta. Yleisten rakennusten korttelialueen osoittaminen keskustatoimintojen korttelialu-
eeksi vaatii asemakaavan muutoksen. Kaavassa tulee ratkaistavaksi kulttuuriympäristön 
suojelumerkinnät sekä yhteiskäyttöisen piha-alueen joustava käyttö.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville tulosta ja asemakaavan muutostyön vireille 
tulosta on ilmoitettu 29.4.2020 MRL 63§:n mukaisesti.  
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
Alueen suunnittelu on tapahtunut vuorovaikutuksessa hankkeessa mukana olevien osallis-
ten ja viranomaisten kanssa. Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa. 

 
Ensisijaisiksi osallisiksi on katsottu kiinteistön omistaja, naapurit, Emola-seura, Mikkeli-
seura, kaupungin viranomaiset (rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, museot, mittaus ja 
kiinteistöt, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, tilakeskus, tekninen lautakunta, kaupunginhal-
litus), Mikkelin vesilaitos, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Sa-
von maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy ,Suur-Savon Sähkö Oyj, teleoperaattorit, Sa-
vonlinnan maakuntamuseo ja ne kunnan jäsenet, jotka katsovat olevansa osallisia.  
 
 

4.3.1 Osalliset 
 
Osalliset selviävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, ks. liite 1 ja asemakaavan se-
lostuksen kohta 4.3. 

4.3.2 Vireilletulo 
 
Kaavoituksen vireille tulosta on tiedotettu MRL 63§:n mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on asetettu nähtäville 29.4.2020. 
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4.3.3 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö 
 
Kaavoitusprosessin aikana ja ennen asemakaavan muutosehdotuksen esille asettamista 
huomioidaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet, sekä osallisten 
kanssa käydyissä neuvotteluissa todetut muutostarpeet ja toiveet. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on ollut nähtävillä kaupungin nettisivuilla ja siitä on voinut jättää huomautuksen 
29.4. – 2.6.2020 välisenä aikana. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 4 lausuntoa ja yksi mielipide. 
 
Henkilö 1 mielipide: 
 
Sain naapurina kaavahahmotelman. 
  
Mielestäni nykyisessä kaavassa olevalla yhteiskäyttöalueella ei ole erityisiä ympäristöarvoja 
vanhaa ulkorakennusta lukuun ottamatta. 
  
Alueesta saisi paremmin käytettävän, jos ulkorakennusta kääntäisi 90 astetta eli rakennuk-
sen ovet tulisivat Maaherrankadulle päin. Rakennuksen siirto nykyiselle sinisen talon tontil-
lekaan ei liene kovin mahdoton toimenpide. Sitä voisi nykyistä paremmin käyttää autotallina, 
jätekatoksena, varastona tai ulkosaunana. 
  
Tällöin yhteiskäyttöalue jäisi kokonaan Mikalon tonttiin liitettäväksi.  
 
Vastine: Ei aiheuta kaavaan muutoksia. Alue on jaettu hallinnonjakosopimuksen osuuksien 
suhteessa tontteihin. 
 
 
Savonlinnan maakuntamuseo (annettu 30.4.2020) 
 
Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, ettei sillä ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 
huomautettavaa yllä mainitun asemakaavan muuttamisesta.  
 
Vastine: Ei aiheuta kaavaan muutoksia.  
 
 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (annettu 4.6.2020) 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) käy riittävällä tavalla selville kaavamuutos-
hankkeen lähtökohdat sekä hankkeen tavoitteet. Tavoitteena on esitetty korttelissa 11 ole-
vien Y- ja AK-alueiden yhteiskäyttöön osoitetun leikki- ja oleskelualueen saattaminen tarkoi-
tuksenmukaiseen käyttöön ja peilata alueen jatkokehittämistä mm. alueelle toteutuneeseen 
rakentamistilanteeseen. Hankkeeseen ei Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökes-
kuksen (ELY-keskus) käsityksen mukaan sijoittuisi ainakaan mittavampaa rakentamista, 
myöskään alustava kaavaluonnos ei sitä esitä. Tavoitetta voidaan pitää perusteltuna eikä 
hanke vaadi näin olen ELY-keskuksen käsityksen mukaan laajempaa vaikutusten arviointia 
tai selvityksiä. OAS:sta selviää myös riittävällä tavalla osallisten mahdollisuudet osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyyn. 
 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa 
OAS:n johdosta. 
 
Vastine: Ei aiheuta kaavaan muutoksia. 
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Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (annettu 4.6.2020) 
 
Mikkelin kaupunki on pyytänyt Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -
vastuualueelta (ELY-keskus) lausuntoa Maaherrankatu 31 asemakaavan muutoksen 
OAS:sta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia alueelle sopivaa käyttötarkoitusta. 
Asemakaava-alueella sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokas rakennus. 
Asemakaavamuutos sijaitsee keskellä kaupunkirakennetta eikä kaavamuutoksen vaikutuk-
silla ole merkitystä maanteihin. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa OAS:iin.  
 
Kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheesta ei ole tarpeen pyytää lausuntoja Pohjois-Savon ELY-
keskukselta. 
 
Vastine: Ei aiheuta kaavaan muutoksia.  

 
 
Etelä-Savon pelastuslaitos (annettu 12.5.2020) 
 
Mikkelin kaupunkisuunnittelupalvelut pyytää mielipiteitä kaavoituksesta, joka koskee ase-
makaavan muutosta 2.kaupunginosan (Maunuksela) korttelin osa 11 (tontit 1115, 115, 123 
ja osa tontista 122) / Maunuksela. 

 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia alueelle sopivaa käyttötarkoitusta, jotta sen 
kehittäminen mahdollistetaan jatkossa joustavasti. Asemakaavamuutosta tehdään alueelle, 
jossa sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, ns. sininen talo eli entinen Tenho-
lan päiväkoti. Lisäksi kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia alueen yhteiskäyttökorttelin tar-
koituksenmukaisuus ja peilata sen jatkokehittämistä mm. alueella toteutuneeseen rakenta-
miseen.  
 
Pelastusviranomaiselle ei ole huomautettavaa asemakaavasta muutoksesta. 
 
Vastine: Ei aiheuta kaavaan muutoksia.  
 
Yhteenvetona on, ettei osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavahahmotelmasta 
ole huomautettavaa. 
 
Kaavaehdotuksesta, joka oli nähtävillä 17.3. -16.4.2021 saatiin 4 lausuntoa ja yksi mieli-
pide. 
 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Savonlinnan maakuntamuseo/Etelä-
Savon alueellinen vastuumuseo, toivat esille lausunnoissaan suojeltavien rakennusten 
osalta kaavamääräysten tarkentamisen.   
 
ELY-keskus kiinnitti huomiota kaavatyön edetessä esiin nousseeseen kysymykseen ulkora-
kennuksen kääntämisen mahdollisuudesta. Kääntöajatuksella tavoitellaan pihan suojaa-
mista Mikalon pihapiirin suuntaan ja pienialaisen pihan parempaa käytettävyyttä.  Raken-
nushistorialliselta ja kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna ELY-keskus totesi, että parempi 
ratkaisu on kaavaehdotuksen mukaisesti pitää ulkorakennus edelleenkin nykyisellä paikal-
laan. Rakennuksen kääntö suojelulliset arvot säilyttäen on todennäköisesti teknisesti mah-
dollista, mutta hankalaa. Jos pihapiirin suojaustarvetta naapuripihan suuntaan on, parempi 
ratkaisu olisi pohtia maltillisen lisärakennusalan osoittamista pihan kaakkoisreunalle. Kaikki 
lisärakentaminen pitäisi arkkitehtuuriltaan luonnollisesti sopeuttaa alueen suojeltaviin raken-
nuksiin. 
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Kulttuuripalveluilla ei sinänsä ollut huomautettavaa kaavamuutokseen, koska kaavamuutos 
säilyttää ja huomioi rakennushistoriallisesti arvokkaan rakennuksen alueineen ja kaavamuu-
toksen vaikutus alueen nykyiseen ympäristöön on vähäinen, mutta toivat lausunnossaan 
esille Sinisen talon nykyisen käytön. Rakennus on ollut Taideyhdistys Mikkelangelot ry:n 
käytössä heidän harrastustoiminta- ja näyttelytilanaan, joten huolta aiheuttaa yhdistyksen 
toimintaedellytysten jatkuminen. Tässä yhteydessä olisi suotavaa selvittää, onko kaupungin 
vuokrauspalveluissa mahdollisesti jotain kohtuuhintaista tilaa vuokrattavissa, mikäli 
Taide-yhdistys Mikkelangelot ry joutuu lähtemään Sinisestä talosta ja he tarvitsevat jatkossa 
omia toimintatiloja. 
 
Nuortenideat.fi palvelun kautta tuli ehdotus / idea, että rakennuksen ympärille perustettaisi 
kiinteistö osakeyhtiö, jossa olisi osakkaina taiteilijoita, graafikoita ja ehkä myös muusikoita, 
myös järjestöt voisivat olla mukana sekä osakkaina että toiminnanpyörittäjinä. 
 
Pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa. 
 
Vastineet palautteeseen on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 6. 
 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Kaupungin asettamat tavoitteet 
Mikkelin kaupungin strategiana on tiivistää yhdyskuntarakennetta keskustan alueella. Ase-
makaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueelle sopivaa käyttötarkoitusta, jotta sen ke-
hittäminen mahdollistetaan jatkossa joustavasti. Asemakaavamuutosta tehdään alueelle, 
jossa sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, ns. Sininen talo eli entinen Tenho-
lan päiväkoti. Lisäksi kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia alueen yhteiskäyttökorttelin tar-
koituksenmukaisuus ja peilata sen jatkokehittämistä mm. alueella toteutuneeseen rakenta-
mistilanteeseen. Kaavan laadinnassa on tavoitteena turvata kulttuurihistoriallisesti ja kau-
punkikuvallisesti merkittävien rakennusten säilyminen. 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Kaava-alueen muutos ei saa vaarantaa valtakunnallisesti arvokasta Emolan kulttuuriympä-
ristöä tai Sinisen talon eli Tenholan päiväkodin päärakennusta. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on vastata alueen joustavan kehittämisen haasteisiin. 
Kaupunki on myymässä alueella sijaitsevaa rakennuskokonaisuutta. Maakuntakaavassa 
alue on osoitettu asumisen ja taajamatoimintojen alueeksi. Oikeusvaikutteisessa yleiskaa-
vassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueena / C-2 Ydinkeskusta. Kulttuuriympäris-
tön osalta alueelle on osoitettu Tenholan Päiväkoti, Maaherrankatu 31 paikallisesti arvokas 
rakennussuojelukohde (sr 100), jonka arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyt-
tää.  
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteet eivät ole ristiriidassa maakunta- tai yleiskaavan alueva-
rausten kanssa.  
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4.4.2 Asemakaavaratkaisun vaiheet  
 
Osallistumis- arviointisuunnitelman (OAS) mukana ollut kaavahahmotelma. 
 

 

 
       Oas kaavahahmotelmineen oli nähtävillä 29.4.2020 - 2.6.2020 
 
 

Kaavaehdotus oli kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 23.2.2021. Kaavaehdotukseen 
tehtiin seuraavat muutokset: 
 

 
 
 

        
 
       Nähtävillä 17.3 -16.4.2021 ollut kaavaehdotus. 
 
 
 

 C-korttelialueelta poistettiin merkintä (s) ympäristön suojelusta. 
 talousrakennus suojeltiin It /sr. 
 AK korttelialue merkittiin istutettavana korttelinosana, jolle ei saa rakentaa. 
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     Kaavaehdotukseen nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset, kaavan hyväksyminen. 
 
 
 

  
 
       Kaavan hyväksymiskäsittely kaupunginhallitus. 
 

Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin seuraavat muutokset: 
 

 C-korttelialueelle osoitettiin suurempi talousrakennuksen rakennusala, tällä mahdollistetaan pienia-
laisen piha-alueen järkevämpi käyttö, esim. mikäli talousrakennus halutaan kääntää. Rakennusoi-
keutta muutos ei kasvata. Asiasta on käyty keskustelua Elyn ja alueellisen vastuumuseon kanssa 
6.5.2021, sekä tiedusteltu muutosta Mikalo Oy:ltä, joka ei vastusta muutosta. 

 Kaavamääräyksiä tarkennettiin ja talousrakennuksen osalta rakennusalaa muutettiin. 
 
 

 
Kaupunkisuunnittelun näkemyksen mukaan kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ja kor-
jaukset ovat täsmentäviä. Niitä osallisia, joita kaavamuutos koskee, on kuultu erikseen. 
Kaavamuutosta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. 
 
”Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti 
nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kui-
tenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita 
muutokset koskevat, kuullaan erikseen (MRA 32 §).”  
 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Kaavamuutoksessa suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen korttelialueeksi (C) ja 
osin asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Alueella sijaitsee suojeltavia rakennuksia, joita 
ei saa purkaa.  
 
Asemakaavan muutoksella korttelialueesta muodostuu kokonaisuus, jonka kehittäminen 
mahdollistetaan jatkossa joustavasti.  Asemakaavan muutoksella rakennusoikeuden määrä 
ei lisääntyy.  
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Kaavamuutos alueella on ollut asumista palveleva yhteiskäyttökorttelin alue (YH), joka on 
jaettu alueelta tehdyn hallinnanjakosopimuksen mukaisesti. Kaavassa alue on jaettu omis-
tusosuuksien suhteessa tontteihin 1115 ja 123. Kaavan alueelle laaditaan erillinen sitova 
tonttijako. Yhteiskäyttöisen alueen poistuminen ei aiheuta muutoksia alueen nykyiseen käyt-
töön tai toimintaan. Alueen käyttötarkoitusta on peilattu nykyiseen tilanteeseen ja katsottu, 
että ko. yhteiskäyttöinen alue voidaan muuttaa tonttien pääkäyttötarkoituksien mukaisiksi, 
huomioiden, että AK alueelle ei osoiteta uutta rakennusoikeutta. Keskustatoimintojen kort-
telialueella C olevalle talousrakennukselle osoitetaan suurempi rakennusala, tällä varaudu-
taan siihen, jos tuleva omistaja haluaa esim. kääntää talousrakennuksen. Alueelle ei osoi-
teta uutta rakennusoikeutta. Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa. 
 
Talousrakennuksen purkaminen mahdollistetaan, mikäli rakennuksen turvallisuus ja terveel-
lisyys on todennettavasti heikentynyt. Rakennuksen julkisivuihin ei saa tehdä suojeluarvoja 
heikentäviä korjaus- tai muutostöitä. Mikäli rakennus tai rakennusosia joudutaan uusimaan, 
tulee se tehdä rakennuksen alkuperäistä ulkoasua kunnioittaen. Rakennuksen osalta tulee 
tarvittaessa esittää kuntotutkimus ja sen perusteella laaditut asianmukaiset suunnitelmat, 
jos rakennuksen turvallisuus ja terveellisyys ovat olennaisella tavalla heikentyneet. Kohdetta 
koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava kaupunkisuunnittelun ja alueellisen vastuumu-
seon kanssa. 
 
Mikäli maata kaivattaessa löytyy muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettu muinaisjään-
nös, on lain mukaan työt välittömästi keskeytettävä ja otettava yhteys museovirastoon. 
  
Asemakaavan muutosehdotuksen kaavakartta on liitteenä 3. 

 

5.2 Mitoitus 
 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 1091 m2. 
Alueen kokonaisrakennusoikeuden määrä on yhteensä 456 krs-m2, joka tehokkuuslukuna 
on e=0.50. Päärakennuksen kerroslukuna I u ½ sekä varastorakennuksen kerroslukuna I. 
AK alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. 
 

Aluevaraus Merkinnän seli-
tys 

Rakennusoikeus 
/m2 

Pinta-ala/m2 

C Keskustatoimin-
tojen korttelialue 

456 k-m2 884,5  

AK  Asuinkerrostalo-
jen        kortteli-
alue 

    0 k-m2 206,5  

Yhteensä  456 k-m2 1091 m2 

         
Asemakaavamuutoksen mitoitustiedot on esitetty tarkemmin liitteessä 4. 
 
Korttelialueen autopaikkavaatimus asunnoille on 1ap/130 krs-m2. Pysäköintinormina nou-
datetaan yleiskaavan mukaista ohjeistusta. 
 

 
         Kuva 15. Yleiskaavan mukainen pysäköintinormi. 
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5.3 Palvelut 
 
Alueelle voi syntyä uusia palveluja. 

 

5.4 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet 
 
Kaavassa on annettu suojeltavien rakennusten osalta kaavamääräyksiä, jotka velvoittavat 
olemaan yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon ja kaupunkisuunnitteluun, mikäli raken-
nuksiin tehdään muutoksia. 
 
Hulevesien ohjaamiseen tulee kiinnittää huomiota. 
 
Mikäli maata kaivattaessa löytyy muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettu muinaisjään-
nös, on lain mukaan työt välittömästi keskeytettävä ja otettava yhteys museovirastoon. 

 

5.5 Aluevaraukset 
 
Keskustatoimintojen korttelialue, C 
Alueelle ei osoiteta uutta rakennusoikeutta. Alueella sijaitsee auton säilytyspaikalle varattu 
alueen osa. Päärakennuksen rakennusoikeus 410 k-m2 ja kerrosluku I u ½, talousraken-
nuksen kerrosluku I rakennusoikeus 46 k-m2.  
 
24.5.2021 Muutos: Talousrakennuksen rakennusalaa muutettiin siten, että mahdollistetaan 
piha-alueen järkevämpi käyttö rakennusoikeutta lisäämättä. Kaavamääräyksiä tarkennet-
tiin. 
 
Tonttiliittymä sijaitsee Maaherrankadulla. 
 
Suojelumääräykset 
 
sr-1  
Paikallisesti arvokas suojeltava rakennus tai sen osa, jota ei saa purkaa.  
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuk-
sen ulkoasun luonne säilyy ja että yksityiskohdat, materiaalit ja värit soveltuvat rakennuksen 
luonteeseen. Muutos- ja korjaushankkeista tulee pyytää kaupunkisuunnittelun ja alueellisen 
vastuumuseon lausunto ennen rakennusluvan myöntämistä.  
 

 
 
Kuva 16. Rakennusta koskee suojelumääräys sr-1. 
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t /sr 
 Kaupunkikuvallisesti suojeltu talousrakennus tai sen osa, jota ei saa purkaa.  
Rakennuksen julkisivuihin ei saa tehdä suojeluarvoja heikentäviä korjaus- tai muutostöitä. Mikäli ra-
kennus tai rakennusosia joudutaan uusimaan, tulee se tehdä rakennuksen alkuperäistä ulkoasua 
kunnioittaen. Rakennuksen osalta tulee tarvittaessa esittää kuntotutkimus ja sen perusteella laaditut 
asianmukaiset suunnitelmat, jos rakennuksen turvallisuus ja terveellisyys ovat olennaisella tavalla 
heikentyneet. Kohdetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava kaupunkisuunnittelun ja alueelli-
sen vastuumuseon kanssa. 

 
 

 

 
 

Kuva 17. Rakennusta koskee suojelumääräys t /sr. 

 
 
Asuinkerrostalojen korttelialue, AK  
Alue on osoitettu istutettavana alueen osana. Alueelle ei osoiteta rakennusoikeutta, alueelle ei 
saa rakentaa. 
 
Mikäli suunnittelualueelta maata kaivattaessa löytyy muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoi-
tettu muinaisjäännös, on lain mukaan työt välittömästi keskeytettävä ja otettava yhteys museo-
virastoon. 

 

5.6 Kaavan vaikutukset 
 

5.6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava mahdollistaa nykyisen kaupunkikuvan säilymisen sekä mahdollistaa alueen jousta-
van kehittämisen. Kaavamuutoksella turvataan kulttuuriympäristön säilyminen, antamalla 
määräyksiä suojeltavien rakennusten osalta.  
 

5.6.2 Vaikutukset luontoon ja luontoympäristöön 
 
Tenholan päiväkodin ns. Sinisen talon rakennukset ovat olleet paikoillaan vuosisadan. Pihan 
puusto ja istutukset ovat muuttuneet jatkuvasti aikojen kuluessa. Kaavamuutoksella ei ole 
todennettavia vaikutuksia luontoon.  
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5.6.3 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kaupunkikuvaan sekä asumiseen 
 
Suunnittelualueen asukasmäärä ei oleellisesti muutu nykyisestä tilanteesta, eikä täten vai-
kuta asukastiheyteen. Alueella sijaitsee suojeltavia rakennuksia, joita ei saa purkaa.  
 
Kaavassa annetaan määräyksiä rakennuskantaa koskevista muutoksista. Nykytilanne ei 
oleellisesti muutu. Kaavan toteutuminen ei aiheuta merkittäviä liikenteen ja teknisen huollon 
investointeja. Kaava mahdollisesti vahvistaa kaupungin ydinkeskustan ja lähialueen palve-
luita.   
 
Keskustatoimintojen korttelialueelle saa sijoittaa majoitus-, asuin-, palvelu-, liike- ja toimis-
torakentamista. Alue sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa. Alueelta on hyvä jalankulku- ja 
pyöräily -yhteydet keskustaan. Rakennuksen sisäänkäyntien yhteyteen on varattava riittä-
västi polkupyöräpaikkoja ja liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja. Alueen autopaik-
kanormina on käytetty Mikkelin osayleiskaavan ohjeistusta. 
 
Kaavaratkaisu turvaa kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan säilymisen. Rakennusalan 
muutos talousrakennuksen kupeessa ei vaaranna alueen kaupunkikuvaa, vaan antaa 
mahdollisuuden piha-alueen järkevämpään käyttöön. 
 

5.6.4 Muut vaikutukset 
 
Kaavamuutosalue on niin pieni, että sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäröiviin toimin-
toihin. 
 

5.7 Sosiaaliset vaikutukset  
 
Kaavan sosiaalisesti haitalliset vaikutukset on arvioitu vähäisiksi.   
 

5.8 Ympäristön häiriötekijät 
 
Ympäristön suurimmat häiriötekijät ovat liikennemelu ja tärinä. Asemakaavassa on annettu 
määräykset näiltä suojautumiseksi.  

 

5.9 Kaavamerkinnät ja määräykset 
 
Liite 3 näyttää hyväksyttävän kaavakartan asemakaavan muutoksesta. Kaavakartan mer-
kinnät ja määräykset noudattavat pääosin ympäristöministeriön ohjeita. 
 
Nähtävillä olleeseen kaavakarttaan on tehty seuraavia muutoksia: 
 Suojeltavien rakennusten (sr-1 ja t/sr) osalta kaavamääräyksiä on tarkennettu. 
 C -korttelialueelle on osoitettu suurempi talousrakennuksen rakennusala (t/sr), mi-

käli suojeltu talousrakennus halutaan kääntää. Rakennusoikeutta ja kerroslukua ei 
ole muutettu.  

 

5.10 Nimistö 

 
Nimistöön ei tule muutoksia. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

 
Toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 
Asemakaavan muutos pyritään saamaan lainvoimaiseksi vuoden 2021 aikana. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 
Seuranta tapahtuu Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan toimesta.  

 
 
Mikkeli 15.2.2021/ muutos 24.5.2021 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue / Kau-
punkikehitys 
 
 

 
 
Päivi Rahikainen 
Kaavoittaja 
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LIITE 5.1 

”Maaherrankatu 31 Sininen talo” saadut lausunnot OAS/luonnoksesta/ehdotuksesta 

1. Henkilö 1 mielipide:

1.1 Sain naapurina kaavahahmotelman. 

1.2 Mielestäni nykyisessä kaavassa olevalla yh-
teiskäyttöalueella ei ole erityisiä ympäristö-
arvoja vanhaa ulkorakennusta lukuun otta-
matta. 

1.3 Alueesta saisi paremmin käytettävän, jos 
ulkorakennusta kääntäisi 90 astetta eli ra-
kennuksen ovet tulisivat Maaherrankadulle 
päin. Rakennuksen siirto nykyiselle sinisen 
talon tontillekaan ei liene kovin mahdoton 
toimenpide. Sitä voisi nykyistä paremmin 
käyttää autotallina, jätekatoksena, varas-
tona tai ulkosaunana. 

1.4 Tällöin yhteiskäyttöalue jäisi kokonaan Mi-
kalon tonttiin liitettäväksi. 

Kaavoittajan vastine 

Ei aiheuta kaavaan muutoksia. Alue on jaettu hal-
linnonjakosopimuksen osuuksien suhteessa tont-
teihin. 

2. Savonlinnan maakuntamuseo (annettu
30.4.2020)

2.1 Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, ettei 
sillä ole arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta huomautettavaa yllä mainitun ase-
makaavan muuttamisesta.  

Merkitään tiedoksi. 

3. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(annettu 4.6.2020)

3.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
(OAS) käy riittävällä tavalla selville kaava-
muutoshankkeen lähtökohdat sekä hank-
keen tavoitteet. Tavoitteena on esitetty 
korttelissa 11 olevien Y- ja AK-alueiden yh-
teiskäyttöön osoitetun leikki- ja oleskelu-
alueen saattaminen tarkoituksenmukai-
seen 
käyttöön ja peilata alueen jatkokehittä-
mistä mm. alueelle toteutuneeseen raken-
tamistilanteeseen. Hankkeeseen ei Etelä-
Savon elinkeino-, liikenne ja 

Merkitään tiedoksi. 
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ympäristökeskuksen (ELY-keskus) käsityk-
sen mukaan sijoittuisi 
ainakaan mittavampaa rakentamista, 
myöskään alustava kaavaluonnos ei sitä 
esitä. Tavoitetta voidaan pitää perustel-
tuna eikä hanke vaadi näin olen ELY-kes-
kuksen käsityksen mukaan laajempaa vai-
kutusten arviointia tai selvityksiä. OAS:sta 
selviää myös riittävällä tavalla osallisten 
mahdollisuudet osallistumis- ja vuorovaiku-
tusmenettelyyn. 

3.2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksella ei ole huomautettavaa 
OAS:n johdosta. 

4. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (annettu 4.6.2020)

4.1 Mikkelin kaupunki on pyytänyt Pohjois-Sa-
von ELY-keskuksen liikenne ja infrastruk-
tuuri -vastuualueelta (ELY-keskus) lausun-
toa Maaherrankatu 31 asemakaavan muu-
toksen OAS:sta. Asemakaavamuutoksen ta-
voitteena on tutkia alueelle sopivaa käyttö-
tarkoitusta. Asemakaava-alueella sijaitsee 
rakennushistoriallisesti arvokas rakennus. 

4.2 Asemakaavamuutos sijaitsee keskellä kau-
punkirakennetta eikä kaavamuutoksen vai-
kutuksilla ole merkitystä maanteihin. ELY-
keskuksella ei ole huomautettavaa OAS:iin. 

4.3 Kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheesta ei ole 
tarpeen pyytää lausuntoja Pohjois-Savon 
ELY-keskukselta. 

Merkitään tiedoksi. 

5. Etelä-Savon pelastuslaitos (annettu
12.5.2020)

5.1 Mikkelin kaupunkisuunnittelupalvelut pyy-
tää mielipiteitä kaavoituksesta, joka koskee 
asemakaavan muutosta 2.kaupunginosan 
(Maunuksela) korttelin osa 11 (tontit 1115, 
115, 123 ja osa tontista 122) / Maunuksela. 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tut-
kia alueelle sopivaa käyttötarkoitusta, jotta 
sen kehittäminen mahdollistetaan jatkossa 
joustavasti. Asemakaavamuutosta tehdään 
alueelle, jossa sijaitsee rakennushistorialli-
sesti arvokas rakennus, ns. sininen talo eli 
entinen Tenholan päiväkoti. Lisäksi kaava-
muutoksella on tarkoitus tutkia alueen 

Merkitän tiedoksi. 
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yhteiskäyttökorttelin tarkoituksenmukai-
suus ja peilata sen jatkokehittämistä mm. 
alueella toteutuneeseen rakentamiseen.  

5.2 Pelastusviranomaiselle ei ole huomautetta-
vaa asemakaavasta muutoksesta. 



LIITE 6.1 

”Maaherrankatu 31 Sininen talo” saadut lausunnot OAS/ehdotuksesta/ 

1. Savonlinnan maakuntamuseo 7.4.2021

1.1 Mikkelin kaupunginhallitus on pyytänyt Sa-
vonlinnan maakuntamuseolta lausuntoa 
koskien asemakaavan muutosehdotusta 
osoitteessa Maaherrankatu 31. Asemakaa-
van muutos koskee Mikkelin kaupungin 2 
kaupunginosan, Maunukselan korttelin 11 
osaa, tontit 1115, 115, 123.  

1.2 Alueella on 1920-luvulla valmistuneet enti-
senä Tenholan päiväkotina, nykyisin Sini-
senä talona, tunnettu rakennus sekä ta-
lousrakennus. Voimassa olevassa asema-
kaavassa (2013) päärakennuksella on kaa-
vamerkintä sr-1 ja Y ja talousrakennuksen 
kiinteistöllä AH/s. Päärakennus on merkitty 
Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavassa 
(2019) paikallisesti arvokkaaksi (sr).  

1.3 Asemakaavan muutosehdotuksessa päära-
kennuksella säilyy suojelumerkintä (sr-1) ja 
talousrakennus osoitetaan myös suojelta-
vaksi merkinnällä lt/sr. Tontti 123 liitetään 
osaksi tontteja 1115 ja 122. Rakennusten 
alue on merkitty kaavaehdotuksessa kes-
kustatoimintojen korttelialueeksi (C) ja alu-
eelle saa sijoittaa majoitus-, asuin-, pal-
velu-, liike- ja toimistorakentamista.  

1.4 Talousrakennuksen kaavamääräyksessä 
It/sr sanotaan, että kohdetta koskevista 
toimenpiteistä on neuvoteltava kaupunki-
suunnittelun ja museoviranomaisen / Sa-
vonlinnan maakuntamuseon kanssa. Mää-
räyksessä voi käyttää pelkästään museovi-
ranomaista tai Savonlinnan maakuntamu-
seon tilalla alueellista vastuumuseota, 
koska Savonlinnan maakuntamuseon nimi 
ja kulttuuriympäristötyön vastuu jaot voi-
vat muuttua aikojen saatossa.  

1.5 Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei 
ole huomautettavaa. 

Kaavoittajan vastine 

Vastine kohtaan 1.4) 
Talousrakennusta koskevaa kaavamääräystä tar-
kennetaan seuraavasti: 
t/sr 
” Kaupunkikuvallisesti suojeltu talousrakennus tai 
sen osa, jota ei saa purkaa.  
Rakennuksen julkisivuihin ei saa tehdä suojeluar-
voja heikentäviä korjaus- tai muutostöitä. Mikäli 
rakennus tai rakennusosia joudutaan uusimaan, 
tulee se tehdä rakennuksen alkuperäistä ulkoasua 
kunnioittaen. Rakennuksen osalta tulee tarvitta-
essa esittää kuntotutkimus ja sen perusteella laadi-
tut asianmukaiset suunnitelmat, jos rakennuksen 
turvallisuus ja terveellisyys ovat olennaisella ta-
valla heikentyneet. Kohdetta koskevista toimenpi-
teistä on neuvoteltava kaupunkisuunnittelun ja 
alueellisen vastuumuseon kanssa”. 

Talousrakennuksen rakennusalaa muutettiin mah-
dollistamaan pienialaisen piha-alueen järkevämpi 
käyttö. Rakennusoikeus ei alueella lisäänny. 
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2. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus 20.4.2021

2.1 Asemakaavamuutoksessa on suunnittelun 
ja toteuttamisen kannalta alueen erityisar-
vot, eli ns. Sininen talo sekä siihen liittyvä 
talousrakennus, osoitettu pääasiassa ra-
kennetun kulttuuriympäristön suojelemi-
sen kannalta asiallisilla niiden suojelua 
osoittavilla merkinnöillä. Päärakennuksen 
sr-määräystä on syytä kuitenkin muotoilla 
Savonlinnan maakuntamuseon lausunnos-
saan 7.4.2021 esittämin tarkennuksin. Pi-
harakennuksen kaavamerkintä on tosin 
hieman monimutkainen, koska selostuk-
sesta tai muutoin ei käy ilmi, että raken-
nuksessa olisi erityistä riskiä siitä, ettei se 
täyttäisi turvallisuuden ja terveellisyyden 
vaatimuksia tai että sen uusiminen muu-
toin olisi perusteltua. 

2.2 ELY-keskus kiinnitti huomiota kaavatyön 
edetessä esiin nousseeseen kysymyksen ul-
korakennuksen kääntämisen mahdollisuu-
desta. Kääntöajatuksella on tavoiteltu pi-
han suojaamista Mikalon pihapiirin suun-
taan. Rakennushistorialliselta ja kokonai-
suuden kannalta tarkasteltuna ELY-keskus 
toteaa, että parempi ratkaisu on kaavaeh-
dotuksen mukaisesti pitää ulkorakennus 
edelleenkin nykyisellä paikallaan. Raken-
nuksen kääntö suojelulliset arvot säilyttäen 
on todennäköisesti teknisesti mahdollista, 
mutta hankalaa. Jos pihapiirin suojaustar-
vetta naapuripihan suuntaan on, parempi 
ratkaisu olisi pohtia maltillisen lisäraken-
nusalan osoittamista pihan kaakkoisreu-
nalle. Kaikki lisärakentaminen pitäisi arkki-
tehtuuriltaan luonnollisesti sopeuttaa alu-
een suojeltaviin rakennuksiin. 

2.3 ELY-keskuksella ei ole muuta lausuttavaa 
kaavaehdotuksen takia. 

Suojelumääräyksiä ja merkintöjä on tarkennettu 
päärakennuksen ja talousrakennuksen osalta. Alu-
een kaakkoisreunalle on osoitettu rakennusala, 
joka antaa mahdollisuuden piha-alueen järkeväm-
pään käyttöön paloturvallisuusetäisyys huomioi-
den. 
Rakennusoikeus ei alueella lisäänny.  
Lisärakennusoikeuden osoittaminen tontin kaak-
koiskulmalle pienentäisi entisestään piha-alueen 
käytettävyyttä, eivätkä rakennusjärjestyksen mu-
kaiset paloturvallisuusetäisyydet täyttyisi viereisiin 
rakennuksiin, vaikka se suojaisikin piha-aluetta 
naapurin suuntaan. 
Rakennuksen pariovet aukeavat pihan puolelle, mi-
käli alueelle osoitetaan uutta rakennusoikeutta ra-
kennuksen nykyinen käyttö saattaa vaikeutua. 

3. Etelä-Savon pelastuslaitos 21.3.2021

3.1 Mikkelin kaupunginhallitus pyytää lausun-
toa kaavaehdotuksesta. Asemakaavan 
muutos 2. kaupunginosa (Maunuksela), 
Maaherrankatu 31 / Sininen talo  

3.2 Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tut-
kia alueelle sopivaa käyttötarkoitusta, jotta 
sen kehittäminen mahdollistetaan jatkossa 

Merkitään tiedoksi. 
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joustavasti. Asemakaavamuutosta tehdään 
alueelle, jossa sijaitsee rakennushistorialli-
sesti arvokas rakennus, ns. Sininen talo eli 
entinen Tenholan päiväkoti. Lisäksi kaava-
muutoksella on tarkoitus tutkia alueen yh-
teiskäyttökorttelin tarkoituksenmukaisuus 
ja peilata sen jatkokehittämistä mm. alu-
eella toteutuneeseen rakentamistilantee-
seen.  

3.3 PELASTUSVIRANOMAISEN LAUSUNTO 
Pelastusviranomaisella ei ole huomautetta-
vaa kaavaehdotukseen. 

4. Nuortenideat.fi vaikuttamispalvelu

4.1 Mikkelin kaupunki taas suunnittelee myyn-
tiä Tenholan entiselle suojeluskuntatalolle 
ja lisäksi kaava mahdollistaisi jopa asumi-
senkin liike- ja toimistotoiminnan lisäksi. 
Minusta rakennuksen kuuluisi jatkua kult-
tuurikäytössä ja ehkä yläkertaan tai aittara-
kennukseen voisi jonkun vuokrattavan 
huoneiston laittaa, mutta taidenäyttelytoi-
minta sekä tilanvuokraus olisivat niitä asi-
oita, joita pyhittäisin rakennukselle, eten-
kin edustamani taiteilijayhdistyksen Mikke-
langelot ry:n käytössä voisi olla jatkossakin. 
Ehdottaisin että rakennuksen ympärille pe-
rustettaisi kiinteistöosakeyhtiö, jossa olisi 
osakkaina taiteilijoita, graafikoita ja ehkä 
myös muusikoita, myös järjestöt voisi olla 
mukana sekä osakkaina että toiminnanpyö-
rittäjinä.    

4.2 Omistaisin tämän idean sekä Mikkelin kau-
pungille, että ehkä joillekin järjestöille voisi 
olla mukana tässä ideassa. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa mm. asuin-, liike- ja 
toimistopalvelujen tuottamisen hyvän liikennever-
kon äärellä ja lähellä keskustaa. 
Asemakaavan muutoksella ei ota kantaa yhtiömuo-
toon tai järjestöihin, jotka mahdollisesti voisivat 
toimia osakkaina rakennuksessa ja sen ylläpidossa. 
Kaavaratkaisu ei myöskään poista tuota mahdolli-
suutta hyödyntää rakennuskokonaisuutta yhtiö-
muotoiseen käyttöön. 
Kaavaratkaisussa ehdotettu keskustatoimintojen 
korttelialueen C merkintä, mahdollistaa alueelle 
hyvin monipuolista toimintaa. Esittämäänne ideaa 
yhtiömuodosta tulee tarkastella rakennuksen 
omistajan kanssa. 

Kaupunki on myymässä alueella sijaitsevaa suojel-
tavaa rakennuskokonaisuutta. Nykyinen kaavamer-
kintä Y, yleisten rakennusten merkintä mahdollis-
taa korttelialueen käytön suppeammin kuin ehdo-
tettu kaavaratkaisu keskustatoimintojen kortteli-
alueesta. 

5. Yleiset kulttuuripalvelut 15.4.2021
5.1 Pyynnöstä annan seuraavan lausunnon asi-

aan liittyen. 
5.2 Esitetty asemakaavamuutos koskee alu-

etta, jolla sijaitsee rakennushistoriallisesti 
arvokas rakennus Maaherrankatu 31 / Sini-
nen talo. Yleisten kulttuuripalveluiden puo-
lesta varsinaiseen kaavamuutokseen ei ole 
huo-mautettavaa, koska kaavamuutos säi-
lyttää ja huomioi rakennushistoriallisesti 
arvokkaan rakennuksen alueineen ja kaava 
muutoksen vaikutus alueen nykyiseen ym-
päristöön on vähäinen. Sininen talo raken-
nuksena tulee säilyttää.  

Vastine kohtaan 5.3). 

Kaavaratkaisu ei ota kantaa rakennuksessa toimi-
vien yhdistysten / toimijoiden uusiin toimintatiloi-
hin. Asia ei ole ns. kaavallinen. Tulleen palautteen 
myötä asiasta on kuitenkin tiedotettu Mikkelin 
kaupungin vuokraus- ja käyttöpalveluita. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia 
alueelle sopivaa käyttötarkoitusta, jotta alueen ke-
hittäminen mahdollistetaan jatkossa joustavasti. 
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5.3 Viimeisimpien vuosien ajan rakennus on ol-
lut kulttuurikäytössä ja mikäli Mikkelin kau-
punki myy kaava muutoksen alueella ole-
van Sinisen talon, tilassa olevat toiminnot 
mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuvat. 
Sininen talo on ollut Taideyhdistys Mikke-
langelot ry:n käytössä heidän harrastustoi-
minta- ja näyttelytilanaan, joten huolta ai-
heuttaa yhdistyksen toimintaedellytysten 
jatkuvuus. Tässä yhteydessä olisi suotavaa 
selvittää, onko kaupungin vuokrauspalve-
luissa mahdollisesti jotain kohtuuhintaista 
tilaa vuokrattavissa, mikäli Taide-yhdistys 
Mikkelangelot ry joutuu lähtemään Sini-
sestä talosta ja he tarvitsevat jatkossa omia 
toimintatiloja. 

 

 

 

 

 

 

 




