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Kätkytniemen ranta-asemakaava  
 

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 
Kätkytniemen ranta-asemakaavan laatimisesta kiinteistöille 491-874-6-1 Timo Suutarisen 
yhteismetsä (osa), 491-442-3-1 Kallioniemi, 3-13 Jakoperä, 3-15 Päiväranta, 3-27 
Kuikkapoukama ja 3-31 Kimmola. 
 
Kaavatyön ensisijaisena tavoitteena on osoittaa alueen jäljellä oleva rantarakennusoikeus 
lomarakennuspaikkoina ympäristöarvoja ja nykyistä aluerakennetta kunnioittaen. 
 
Ranta-asemakaava on tarkoitus saada kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi 
syksyllä 2021 ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2021. 
 
Liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta ilmenevät kaavamuutoksen 
tarkemmat tavoitteet sekä kaavaluonnos. 

 
Pyydämme mahdollisia mielipiteitä kaavoituksesta 11.10.2020 klo 16 mennessä. 

 
Tietoa asemakaavoituksesta: 
Karttaako Oy / DI Jarmo Mäkelä p. 0400 220082, s-posti: jarmo.makela@karttaako.fi 
Kaavoitusinsinööri Minna Frosti: p. 040 1294250  
Toimistosihteeri Kirsi Avelin: p. 040 1294792 hallinnollinen valmistelu, käsittelyvaiheet, niitä koskeva 
aineisto 

 
 
Minna Frosti   

   Kaavoitusinsinööri  
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MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62§ ja 63§ SEKÄ MRA 30§ 
 
A) Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa  

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista 
vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on 
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua 
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

B) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä 
kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta 
sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja 
merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta 
tiedottamisen yhteydessä.  

C) Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavissa Mikkelin kaupunkisuunnittelusta. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta suoraan kaavan laatijalle: Karttaako 
Oy:n Jarmo Mäkelälle (0400) 220 082 tai kaupungin kaavoitusinsinöörille (yhteystiedot kohta 6). 
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään koko suunnitteluprosessin ajan aina 
tarpeen mukaan. Kaupungin yleinen prosessikaavio kaavoituksessa osallistumiseen:  
 

 



KÄTKYTNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaava-
työn ohjelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen 
järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma on tarkoitettu lähialueen asukkaita, työntekijöitä, järjestöjä, kaupungin ja valtion 
viranomaisia sekä muita osallisia varten.  
 
1. TAUSTAA JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 
 
Suunnittelualue muodostuu Timo Suutarisen yhteismetsän (491-874-6-1) yhden palstan 
Syysjärven, Orijärven ja Aittaroinen-nimisen lammen ranta-alueista Maahniemessä. 
Yhteismetsällä ei ole muita palstoja lähialueella tai -vesistöillä. Kyseinen palsta liitettiin 
yhteismetsään 30.12.2020, entisen tilan nimi oli Pekkola 491-442-3-33 (pinta-ala noin 68 
hehtaaria). Mukana kaavassa ovat myös kaikki viisi edellisen palstan ”sisään” jäävää 
lohkotilaa, rakennetut lomarakennuspaikat: 491-442-3-1 Kallioniemi, 3-13 Jakoperä, 3-15 
Päiväranta, 3-27 Kuikkapoukama ja 3-31 Kimmola. Ranta-asemakaavaan otetaan mukaan 
ranta-alueet korkeintaan 200 metrin etäisyydeltä rantaviivasta, alustava pinta-ala n. 40 ha. 
 

 Lohkotilat keltaisella ympyrällä 



Kaavatyön ensisijaisena tavoitteena on osoittaa alueen jäljellä oleva rantarakennus-
oikeus lomarakennuspaikkoina ympäristöarvoja ja nykyistä aluerakennetta kunnioittaen. 
 
Kaupungin nettisivuilta: ”Keskeinen tavoite rantarakennusoikeuden määrittämisessä on 
maanomistajien tasapuolinen kohtelu.  Rantarakentamisoikeus on riippuvainen rannan 
laadusta, muodosta ja ranta-alueen edessä olevasta vapaasta vesistönäkymästä. 
  
Rakentamiseen oikeuttava mitoittava rantaviiva muunnetaan todellisesta rantaviivasta 
vähentämällä rantaviivan pituudesta kapeiden lahtien ja niemien osuudet sovituin 
kertoimin. Mitoituksena käytetään suurilla järvillä (Saimaa, Puula) 5 rakennuspaikkaa 
/muunnettu rantaviivakilometri. Pienimmillä järvillä käytetään mitoituslukuna 4 
rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri.” 
 
Kaupungin toimittamien mitoitustietojen mukaisesti yhteismetsän palstalla on kuuden 
lohkotun rakennuspaikan jälkeen jäljellä neljä uutta rakennuspaikkaa: 
 

 
Tila 491-442-3-33 nykyisin siis osa tilaa 491-874-6-1 (alaj. = Orijärvi/Alajärveä, kaikki muut Syysjärvellä) 
 
Muita huomioitavia seikkoja: 
- luontoselvityksen arvokohteet 
- nykyisen kiinteistöjaotuksen huomiointi alue- ja tonttirajauksissa  
- pohjakartan tarkistus ja hyväksyttäminen kaupungilla 
- tavoitteet tarkentuvat vielä syksyn maastokäynnin jälkeen... 
 
2. SUUNNITTELUN KOHDEALUE JA NYKYINEN TILANNE  
 
Varsinaisena suunnittelukohteena on edellä listatut yksityisten maanomistajien omistamat 
ranta-alueet Syysjärvellä ja Orijärvellä sekä pienellä Aittaroisen lammella. Pinta-alaa on 
suunnittelualueella yhteensä noin 40 hehtaaria ja todellista rantaviivaa noin 3370 metriä 
(2400+670+300 metriä). Ranta-asemakaavan suunnittelualue tarkentuu vielä mahdollisesti 
maastokäyntien ja kuulemisten perusteella prosessin aikana. Asemakaavan ns. 
vaikutusalue on jonkin verran edellistä laajempi.  

Nyk. 3-1 



3. ALUEEN VOIMASSA OLEVAT SUUNNITELMAT 
 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. 
Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 
tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston 
päätös tuli voimaan 1.4.2018. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoituvat pääasiassa kaavoituksen kautta. 
Maakuntakaavoituksella on tässä keskeinen rooli. Nyt käsiteltävää kaavahanketta koskevat 
tavoitteet ovat lähinnä: 
 
- Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle 
riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.  
- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen 
turvaamisesta. 
- Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien 
säilymistä.  
- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
 
Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan 
alueen. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan laadinnasta 
vastaa Mikkelissä Etelä-Savon maakuntaliitto. 
 
Maakuntakaava toimii ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja 
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten 
on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 
toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan 
toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. 
 
Etelä-Savoon on laadittu kaikkiaan kolme maakuntakaavaa. Ne ovat voimassa yhtä aikaa.  
Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmässä (ks. seuraava kartta) alueelle ei ole osoitettu 
suunnittelua ohjaavia merkintöjä: 
 

 Ote maakuntakaavayhdistelmästä 



Kätkytniemen varsinaisella suunnittelualueella ei ole myöskään yleiskaavaa.  
 
Välittömästi suunnittelualueen lounaispuolella on voimassa 30.10.2000 hyväksytty 
Syysjärven-Toplasen rantaosayleiskaava, jossa tilan lähistölle on osoitettu maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta (M) sekä kauemmaksi tavanomaista lomarakentamista (RA).  
 

Ote Syysjärven-Toplasen rantaosayleiskaavasta 
 
Kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.7.2017. Rakennusjärjestyksessä on 
säädetty muun muassa rakennusten sijoittamisesta ja sopeutumisesta ympäristöön. 
Lomarakennuksen ja omakotitalon etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta 
rantaviivasta tulee olla 30–50 metriä rakennuksen koosta riippuen sekä sijainnin sellainen, 
että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

 
Kaavan pohjakarttana käytetään todennäköisesti maastokarttaa laserkeilausaineistolla 
täydennettynä. Pohjakartan vaatimuksista ja täydentämisestä keskustellaan vielä prosessin 
aikana kaupungin kanssa. 
 



Alueelle on laadittu luontoselvitys elokuussa 2020. Yhteenvetona selvityksestä voidaan 
todeta, että Kätkytniemen kalliojyrkännealue lähiympäristöineen (nro 2) tulisi jättää 
rantarakentamisen ulkopuolelle. Myös em. jyrkänteen lähellä sijaitseva kapea lahti (nro 3) 
ja iso siirtolohkare (nro 1) tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. Kaarnavuoren jyrkänne ja 
kallion lakialue (nro 4) eivät myöskään sovellu rakentamiseen. Pienet lohkareikot ja luodot 
alueen eteläosassa tulisi merkitä linnustollisesti huomionarvoisina alueina (nro 5), vaikka 
rakentamista niille ei voidakaan osoittaa (ks. seuraava kartta). 
 

 
Ote luontoselvityksen kartasta, raportti liitteenä  



 
4. ASEMAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §    Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 
 
” Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida 
olevan olennaisia vaikutuksia.” 
 
Kätkytniemen ranta-asemakaava-alueen suunnittelun eri vaiheissa pyritään selvittämään 
asemakaavan muutoksen tulevia vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä sekä mahdollisten 
kielteisten vaikutusten minimoimista. Erityistä huomiota kiinnitetään: 
 
1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  

- uudisrakentamisen suhde jo rakennettuun ympäristöön 
 
2. Taloudelliset vaikutukset 

- vetovoimaisten rakennuspaikkojen muodostaminen 
- metsätalouden elinvoimaisuus 
- yhdyskuntatekniikka 
- palveluiden järjestäminen 

 
3. Ympäristölliset vaikutukset  

- vaikutus maisemakuvaan 
- vaikutus luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen 
- vaikutukset pohjaveteen, vesistöihin ja pienilmastoon 

 
4. Kulttuurilliset vaikutukset  

- vaikutukset kulttuurihistoriallisiin arvokohteisiin 
- vaikutukset järvimaisemaan 
- muinaismuistot  
 

5. Liikenteelliset vaikutukset  
- liittymät yleisille teille 
- tieverkon toimivuus ja venereitit 

 
6. Sosiaaliset vaikutukset  

- turvallisuus ja viihtyisyys  
- virkistyskäyttö, ulkoilureitit, venepaikat 



5. OSALLISET

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

Asukkaat, yritykset ja yhdistykset 

- kaava-alueen ja lähialueiden asukkaat, maanomistajat sekä työntekijät
- kylätoimikunnat, yhdistykset yms.
- vesialueiden osakaskunnat

Luottamuselimet ja kaupungin organisaatio 

- kaupunkiympäristölautakunta
- kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus (tarvittaessa)

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 

- Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Etelä-Savon maakuntaliitto
- Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
- Savonlinnan maakuntamuseo
- Etelä-Savon pelastuslaitos

6. YHTEYSTIEDOT

Kaavan laatija: 
Karttaako Oy / DI Jarmo Mäkelä 
Heikinkatu 7 
48100 Kotka 
p. 0400 220082,  sähköposti: jarmo.makela@karttaako.fi

Mikkelin kaupungin yhteyshenkilö: 
Kaavoitusinsinööri Minna Frosti 
Maaherrankatu 9-11, 3.krs 
PL 33 
50101 MIKKELI 
p. 040 129 4250, sähköposti: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi



7. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Kaavahankkeen taustoja on selvitetty suunnitelman alussa. 

Nykyisten kaavojen ja lähtöaineistojen analysointi ja mitoituksen tarkistus sekä 
maastotyöt/ pohjakartan täydennykset tapahtuivat pääosin loppukesällä – syksyllä 2020, 
olemassa olevia tietoja täydentävä luontoselvitys. Alueen liittäminen yhteismetsään. 
Neuvottelut maanomistajien kanssa keväällä - alkukesällä 2021. 

- Kaavoittaja toimittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoskartan
kaupungille elokuussa 2021. Ranta-asemakaavan vireilletulosta (MRL 63§) ja OAS:masta
tiedotetaan kaupungin harkinnan mukaan.

- Kaavaluonnos ja OAS asetetaan yleisesti nähtäville ja osallisilla on mahdollisuus antaa 
niistä palautetta (huomautus) 8.9.-11.10.2021 välisenä aikana. Nähtävillä pitämisestä (MRL 
62§) tiedotetaan kaupungin ohjeiden mukaan. Myös tarvittavat viranomaislausunnot 
pyydetään tässä vaiheessa (ks. kohta 5).

- Tarpeen mukaan työneuvottelut kaupungilla syksyllä 2021/ kaupungin ja maanomistajien 
tarkennetut tavoitteet kaavaehdotukseen.

-> Kaavaehdotus laaditaan saadun palautteen perusteella ja toimitetaan kaupungille 
arviolta loppusyksyllä 2021. 

- Kaavaehdotus asetetaan kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen yleisesti
nähtäville (MRA 27§) ja siitä pyydetään vielä tarvittavat lausunnot (arviolta loppuvuonna
2021). Osallisilla on mahdollisuus antaa siitä palautetta (muistutus). Kaavanlaatijan
vastineet palautteesta ja mahdolliset tarkistukset kaavaratkaisuun.

- Kaupunginvaltuuston tai lautakunnan/hallituksen (kaupungin johtosäännön mukaisesti)
on tarkoitus hyväksyä asemakaavaehdotus (alkuvuonna 2022).

- Mahdollisuus valitukseen hyväksymispäätöksestä (Itä-Suomen hallinto-oikeus/ Korkein
hallinto-oikeus).
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