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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 3. kaupunginosan (Kalevankangas) asuinalueelle, Jokikadun varteen. 
Kaava-alueen sijainti on esitetty tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehdellä.  

Suunnittelualue käsittää 3. kaupunginosan Kalevankangas tontin 491-3-11-270, pinta-alaltaan 
1588 m2. Osoitteessa Jokikatu 9.  

Asemakaavamuutoksen tarkoitus ja tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tarkastella yksityisen tahon omistaman asuinkerrostalo-
tontin täydennysrakentamista. Kaavassa ratkaistaan alueen käyttötarkoitus, kerrosluku ja raken-
nusoikeus sekä alueella sijaitsevan paikallisesti arvokkaan rakennuksen suojelumerkintä asema-
kaavatasolla. Tontilla sijaitseva jugend-vaikutteinen talo on rakennettu vuonna 1912.  

Tavoitteena on löytää kaavaratkaisu, jolla maankäytön tehostaminen ja kaupunkikuvalliset arvot 
ovat sopusoinnussa keskenään. 

Yksityinen maanomistaja ja kaupunki ovat allekirjoittaneet kaavoitussopimuksen alueen kaavoitta-
misesta. Sitova tonttijako hyväksytään kaavan yhteydessä.  

 

 

Tontilla sijaitseva jugend-vaikutteinen talo on rakennettu vuonna 1912 professori Elias August Piponiuksen laati-
man asemakaavan (v.1917) mukaisesti. 
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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). Maakuntakaavaan on merkitty pohjavesialue (sininen pis-
tekatkoviiva) pv 8.274 Hanhikankaan I luokan pohjavesialue, jolle suunnittelualue sijoittuu.  Alue 
sijaitsee myös Hiirolan varalaskupaikan suojavyöhykkeellä svl2 8.666. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote Etelä-Savon maakunta-
kaavayhdistelmästä. Suunnit-
telualueen likimääräinen si-
jainti on merkitty karttaan pu-
naisella nuolella. 
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2.2 Yleiskaava 

Alueella on voimassa vuonna 15.8.2019 lainvoiman saanut Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 
2040. Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava koostuu seitsemästä oikeusvaikutteisesta teemakar-
tasta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu keltaisella nuolella. 

 

  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Yhdyskuntarakenteen ohjaus -tee-
makartalla suunnittelualue on osoitettu 
Keskustatoimintojen alue / C-1 Kes-
kusta-asuminen.  

Keskustatoimintojen alue, jolla kaupalli-
sen rakentamisen, palveluiden ja asuin-
rakentamisen yhteensovittaminen tulee 
olla korkealuokkaista. Alueelle ei voida 
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. 
Alueen suunnittelussa tulee huomioida 
kulttuurihistorialliset ja virkistykselliset 
arvot sekä kaupunkikuvallinen laatu.  

Täydennysrakentamisen tulee olla ym-
päröivään kaupunkirakenteeseen sopeu-
tuvaa materiaalin, korkeuden sekä julki-
sivujäsentelyn osalta. Alueen tarkemmat 
määräykset koskien rakentamistapaa, -
laatua ja määrää osoitetaan asemakaa-
vassa. Alue sijoittuu Hiirolan varalasku-
paikan suojavyöhykkeelle.  

 

 

 

 
Liikenne ja verkostot -teemakartalla 
suunnittelualueella on merkintä pysä-
köintinormista.  

Pysäköintinormin tavoite on helpottaa 
maltillista täydennysrakentamista kes-
kustatoimintojen alueella pysäköintipaik-
koja koskevan rakentamisvelvoitteen 
osalta. Pysäköintinormi on ohjeellinen ja 
edellyttää aina tapauskohtaista harkin-
taa. Hotellien, elokuvateattereiden ja 
vastaavien, toiminnoiltaan erityispiirteis-
ten kohteiden osalta pysäköintitarve tar-
kastellaan aina tapauskohtaisesti tar-
kemman suunnittelun yhteydessä.  

Vähintään 50 % kiinteistön pysäköinti-
paikoista tulee sijaita kiinteistöllä tai sen 
välittömässä läheisyydessä (enintään 50 
m etäisyydellä). Kaikkien pysäköintipaik-
kojen tulee olla vähintään 300 m etäisyy-
dellä kiinteistöstä.  
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Vesitalous -teemakartalla suunnitte-
lualue on osoitettu pohjavesialue mer-
kinnällä. Alue kuuluu Hanhikankaan, 
pohjavesialueeseen, joka on vedenhan-
kintaa varten tärkeä pohjavesialue 
(luokka 1). 

Alueella on kielletty sellaiset toimenpi-
teet (mm. jätevesienimeyttäminen), 
joista voi olla ympäristönsuojelulain 17 
§:ssä esitetyn pohjaveden pilaamiskiel-
lon vastaisia seurauksia (527/2014). 

 Alueen rakentamista ja muuta maan-
käyttöä rajoittaa vesilaissa esitetty vesi-
taloushankkeiden yleinen luvanvaraisuus 
(587/2001). Tarkemman suunnittelun 
yhteydessä on huomioitava paikallisissa 
pohjavesien suojelusuunnitelmissa esite-
tyt periaatteet. 
  

Viherrakenne -teemakartalla suun-
nittelualueelle ei ole osoitettu merkin-
töjä. 
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Voimaan jäävät osayleiskaavat kartalla alue on esitetty asemakaavoitettuna alueena. 

 

Kulttuuriympäristö -teemakartalla 
suunnittelualueelle on osoitettu raken-
nussuojelukohdemerkintä sr 117, Mik-
kelissä vaikuttaneen lääninarkkitehti Ar-
mas Rankan suunnittelema jugendtyyli-
nen asuinrakennus, joka on säilynyt al-
kuperäisessä asussaan. 

Rakennus on valmistunut tontille pro-
fessori Elias August Piponiuksen laati-
man asemakaavan (v.1917) mukaisesti.  

Rakennussuojelukohteina on osoitettu 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja 
paikallisesti arvokkaita rakennuksia tai 
rakennusryhmiä. Merkinnällä on osoi-
tettu rakennussuojelukohteet, joiden 
arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö 
tulee säilyttää. Suoritettavissa muutos-
, korjaus- ja laajennustoimenpiteissä on 
säilytettävä kohteen kulttuuri- ja raken-
nushistorialliset arvot. 

Maisema -teemakartalla suunnitte-
lualueelle ei ole osoitettu merkintää. 

 

Alueelle on osoitettu merkintä paikallisesti arvokas alue sk 13, Jokikadun kerroksellinen kaupunki-
kuva. Suojeluperuste MRL § 41.2. 

Aluetta tai alueen kohteita koskevissa toimenpiteissä, alueen tarkemmassa suunnittelussa tai aluetta 
asemakaavoitettaessa on otettava huomioon rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja 
identiteetti sekä kuultava museoviranomaista ja Mikkelin kaupunkisuunnittelua. Aluerajaus on ohjeelli-
nen.  

Suojelumääräys on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 41.2 § nojalla. 
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2.3 Asemakaavat 

Alueella on voimassa vuonna 1968 hyväksytty asemakaava. Suunnittelualueelle on osoitettu 
asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Tontille on osoitettu kolmikerroksinen asuinkerrostalon 
rakennusala, rakennusoikeutta 1100 k-m2, pysäköimispaikka (p) ja tontinosa, joka on pääosin 
istutettava (i), jolle saa tehdä kulkuteitä, telineitä lasten leikkipaikkoja yms. 

 

 

Voimassa oleva asemakaava vuodelta 1968. 
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Ote ajantasa-asemakaavakartan yhdistelmästä.  

 

2.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisen omistuksessa.  

 

2.5 Muut hankkeet, suunnitelmat, päätökset 

Asemakaavan muutosehdotustyö on käynnistynyt yksityisen tahon tekemästä aloitteesta. Alueelta 
tulee laadittavaksi maankäyttösopimus, mikäli voimassa olevan kaavan pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisen rakennusoikeuden (1100 k-m2) ylityksen määrä on suurempi kuin 500 kerrosalaneliömetriä. 

Maankäyttösopimus voidaan sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai ehdotus on 
ollut julkisesti nähtävillä. Sopimus allekirjoitetaan ennen kuin asemakaavan muutos esitetään kau-
punginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Kaavan yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako. 
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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 ja sen lähiympäristössä voimassa olevat kaavat. 
• Kuntotarkastus-, sisäilma- ja rakenneselvitys asiakirjat. 

 

3.3 Kaavaa varten laadittavat selvitykset 

Kaavaa varten laaditaan muita selvityksiä, mikäli niille ilmenee tarvetta.  

 

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 Etelä-Savon maakuntaliitto 
o Alueellinen vastuumuseo / Riihisaari – Savonlinnan museo 
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  

OAS ja kaavaluonnos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä 30 päivän ajan 
Mikkelin kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunkisuunnittelun tiloissa. Nähtävillä oloaikana osalli-
sella on mahdollisuus jättää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluon-
noksesta (MRA 30 §). Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, kunnan hallintokun-
nilta sekä muilta tarpeelliseksi katsottavilta osallisilta. 

Kaupunki voi tarvittaessa neuvotella Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-
keskus) 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 §). 

Yleisötilaisuus 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana järjestetään vuorovaikutteinen yleisötilaisuus, jossa esitel-
lään kaavaluonnoksen materiaali. Tilaisuudessa osallisilla on mahdollisuus kommentoida ja arvioida 
kaavaratkaisua. Kommentit kerätään ylös ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaavaehdotus-
vaiheessa. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan oas:in ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen 
yhteydessä. 

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

 

5.2 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 

Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana järjestetään luonnosvai-
heen yleisötilaisuutta vastaava avoin tilaisuus, jossa esitellään kaavaehdotuksen materiaali. Tilai-
suuden ajankohdasta tiedotetaan kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen yhteydessä.  

 

5.3 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. 

 

http://www.mikkeli.fi/
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5.4 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 

10 / 2021  Aloitusneuvottelu. 

11 / 2021  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 30 päivän ajaksi.    

EHDOTUSVAIHE 

1 / 2022  Kaavaehdotus nähtäville 30 päivän ajaksi. 

HYVÄKSYMINEN 

syksy / 2022  Kaavan hyväksyminen. 

 
MIKKELIN KAUPUNKI 
Verkkosivut: www.mikkeli.fi 
 
Mikkelissä 7.12.2021 
 
Päivi Rahikainen 
Kaavoittaja 
p. 040 1295039 
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