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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 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Valtatie 5:n, Vilhonkadun, Mannerheimintien, Porrassalmenka-
dun ja Päiviönkadun / Ristiinantien välisellä alueella. Alue on ns. veturitallin alue sekä Porrassal-
menkatu 1:n kiinteistön osa rautatien länsipuolella. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 18 
ha. Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man (OAS) kannessa. 
 
Asemakaavan muutos koskee seuraavia kiinteistöjä: 
491-1-18-1; 491-1-18-800; 491-1-9901-0; 491-1-9906-0; 491-1-9908-0; 491-1-9909-0; 491-16-
1-1; 491-16-1-2; 491-16-9901-0; 491-402-5-55; 491-402-6-38; 491-402-10-1; 491-402-13-5; 
491-402-17-0; 491-402-876-4; 491-871-6-13; 491-895-0-5. 
 

2. TAVOITTEET 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden Prisman rakentaminen veturitallien ja 
lokkiluhdan alueelle. Asemakaavan muutosta hakee Osuuskauppa Suur-Savo. Muutoksella pyritään 
kasvattamaan alueen rakennusoikeutta ja mahdollistamaan toimivat liikenne- ja pysäköintijärjes-
tely. Asemakaavan muutoksella kehitetään keskustan alueen kaupallista palvelukokonaisuutta. Li-
säksi hankkeen aikana ratkaistaan rakennussuojelulliset asiat ja selvitetään hulevesiin ja pohjave-
siin liittyvät kysymykset.  
 
Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja rakennuslainmu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti 
merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion vi-
ranomaisten toiminnassa. VAT – tavoitteiden kokonaisuuksista kaikki (lukuun ottamatta Helsingin 
seudun erityiskysymyksiä) ovat tässä kaavatyössä merkityksellisiä. Huomioon otettavat kokonai-
suudet: 
 

• Toimiva aluerakenne 
• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
• Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
• Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (Vuoksen vesistöalue). 

”Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua, vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesilii-
kennettä sekä rakentamista ja muuta maankäyttöä siten, että järviluonnon, maise-
man ja kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät.” 
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2.1 Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (2010) sekä vaihemaakuntakaavat 1 ja 2 
(2016). Alla olevassa karttaotteessa on esitetty maakuntakaavojen yhdistelmä. Alue on osoitettu 
taajamatoimintojen alueeksi (A 8.1). Veturitalleille on osoitettu merkintä ma 8.693. Lisäksi aluetta 
koskee Hiirolan varalaskupaikan suoja-alue merkintä (svl2 8.666). Alue kuuluu Pursialan pohjavesi-
alueeseen merkinnällä (pv.8.271) 
  

 

 
2.2 Yleiskaava 

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

Ote Etelä-Savon maakunta-
kaavayhdistelmästä. Suunnit-
telualueen likimääräinen si-
jainti on merkitty karttaan pu-
naisella nuolella. 
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Yhdyskuntarakenteen ohjaus -tee-
makartalla suunnittelualue on osoitettu 
Keskustatoimintojen alue / C-3 Kes-
kusta-asuminen.  

 
Monitoiminnallinen tiivistyvä keskustatoimin-
tojen alue. Suunnittelussa tulee edistää viihtyi-
siä ja turvallisia oleskelu-, kävely-, pyöräily- ja 
joukkoliikenneympäristöjä.  
 
Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suur-
yksiköitä. Alueen täydennysrakentamisessa tu-
lee huomioida kulttuuriympäristön arvot, kes-
kustan maisemallinen merkitys sekä kaupunki-
kuvan korkea laatu. Alueen tarkemmat mää-
räykset koskien rakentamistapaa, -laatua ja 
määrää osoitetaan asemakaavassa.  
 
Asemakaavoituksessa tulee noudattaa kartto-
jen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä. 
 

 

 

 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.  

Yhteystarve Veturitallialueen ja Saksalan 
kaupunginosan välillä. 
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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 on ositettu kaavamerkin-
nät  

Luonnon monimuotoisuudden kan-
nalta tärkeä alue tarkemman suunnit-
telun yhteydessä alueen arvot tulee sel-
vittää ja huomioida. Alueen rakentami-
nen ja muokkaaminen tulee tapahtua 
luonnonarvoja heikentämättä. Nume-
rointi viittaa kaavaselostuksen kohde-
luetteloon. 

Sinivihreäsydän 

Kaupunki- ja maisemarakenteen 
osa, johon sisältyy ekologian, vesitalou-
den ja virkistyksen kannalta tärkeitä vi-
her- ja vesiympäristöjä. Alue tulee säi-
lyttää rakenteeltaan katkeamattomana 
ja mahdollisimman leveänä luontoarvoil-
taan monimuotoisena viher- ja ve-
sialueverkkona. Maankäytön suunnitte-
lussa tulee huomioida pohjavesien imey-
tyminen, pinta- ja pohjavesien hyvä 
laatu sekä hulevesien määrällinen ja 
laadullinen hallinta- Alueen virkistyksel-
lisiä, maisemallisia ja kulttuurihistorialli-
sia arvoja tulee vaalia sekä kehittää kor-
kealaatuisiksi. Viherympäristöiksi. Alu-
een ulottuvuudet täsmentyvät tarkem-
man suunnittelun yhteydessä 
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Voimaan jäävät osayleiskaavat kartalla alue on esitetty asemakaavoitettuna alueena. 

 

 

 

 

 

 

Kulttuuriympäristö -teemakartalla 
suunnittelualueelle on ositettu raken-
nussuojelukohde sr 152 (Veturitallit) 

 

Maisema -teemakartalla suunnitte-
lualueelle ei ole osoitettu merkintää, 
mutta suunnittelu alue rajautuu Ken-
käveron kulttuurimaisema-alueeseen. 
KUMA 
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2.3 Asemakaavat 

Suunnittelualueen ajantasa-asemakaava koostuu useasta eri asemakaavasta.  
Korttelin 18 asemakaava on hyväksytty 17.8.1978. Kortteli 18 on merkitty kaavaan merkinnällä 
ALT (Liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue.) Veturitallin ja rata-alueen kaava on hyväk-
sytty 17.9.1981. Alue on merkitty rautatiealueeksi (LR). Koillisosan asemakaava on hyväksytty 
14.2.1992. Koillisnurkassa on pysäköintialue (LP) Kortteli 26 on osoitettu teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialueeksi (T-2). Kortteliin saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia te-
hokkuudella e=0,3. Vuonna 2014 vahvistetussa asemakaavassa suojaviheralueelle (EV) alueelle on 
osoitettu määräys linnustollisesti arvokkaasta alueesta, jonka luonnonolojen muuttaminen on kiel-
lettyä. Alueen eteläosaan on osoitettu varaus hulevesiallasta varten (ve). Asemakaavassa on an-
nettu määräys myös pohjavesialueesta (pv) 
 

 

Asemakaavaote alueesta. 
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Ote vuoden 2014 lokkilutakon asemakaavasta. 
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Nykytilanne ja veturitallien historiaa 
 
Alueella toimii Postin logistiikkakeskus ja lisäksi siellä on VR:n ratapihan ylläpitoon liittyviä toimin-
toja. Veturitallit ovat tällä hetkellä tyhjillään. 
 
Veturitallien vanhin osa valmistui vuonna 1889 yhdessä koko Savon radan kanssa. Tallirakennus oli 
ensin vain kaksipilttuinen. Vuonna 1904 tallia laajennettiin yhdellä lisäpilttuulla. Vuonna 1908 to-
teutetun suunnitelman jäljiltä veturitallissa oli jo kymmenen pilttuuta, joista uudet seitsemän olivat 
jo suurentuneen veturikaluston mukaan kaksi metriä vanhoja pidempiä. Vuonna 1928 pidennettiin 
kahta pilttuuta seitsemällä metrillä. Alkuperäisen kaksipilttuisen tallin koilliskulmassa on kahdek-
sankulmainen vesitorni. 
 
Alueen länsiosassa on ns. Veturitallin kosteikko.  
 

Tulevaisuuden visio 
 
Mikkeliin on tarkoitus luoda kaupungille uutta rantakaupungin imagoa ja toteuttaa kaupungin stra-
tegista tavoitetta "Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla". Kohdealueeksi on valittu Sa-
tamalahden alue. Alueen suunnittelemiseksi Mikkelin kaupunki järjesti kansainvälisen arkkitehtuuri-
kilpailun 2012-2013. Satamalahden rakentaminen tullaan aloittamaan alueen eteläosasta tästä ns. 
Veturitallin alueesta.  
 
 

 

Satamalahden arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotus ”Vesireittejä”. 
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2.4 Maanomistus 

Suunnittelualueen maanomistus on jakautunut Mikkelin kaupungille, Väylävirastolle, Senaatti-kiin-
teistöille, VR-Yhtymä Oy:lle sekä yksityisille maanomistajille. Kaavahankkeen aikana maaomaisuu-
den järjestelyt ratkaistaan erillisin sopimuksin. 
 

2.5 Muut hankkeet, suunnitelmat, päätökset 

Suunnittelualueen naapurissa olevan entisen jätevesipuhdistamon alueen maankäytön mahdolli-
suuksia selvitetään. Tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö palvelemaan matkailua ja kaupal-
lista toimintaa. Alueelle asetetaan tulevaisuudessa vireille asemakaavan muutos. 

 

2.6 Maankäyttösopimus 

Asemakaavan toteuttamiseksi laaditaan maankäyttösopimuksia. 
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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.  

Asemakaavan tunnistetut merkittävät vaikutukset 

Kaupallista vaikutusaluetta on koko kaupunkialue. Liikenteellisesti vaikutukset kohdistuvat valta-
tiehen 5 ja Satamalahden ja keskustan alueen liikennevirtoihin. Hulevesien vaikutusaluetta on koko 
suunnittelualue ja sen alapuoliset valuma-alueet Saimaalle saakka. Lisäksi huomioitavana on Pur-
sialan pohjavesialue. Asemakaavalla on myös rakennettuun- ja luonnonympäristöön liittyviä vaiku-
tuksia. 

 

3.2 Lähtötietoina olemassa olevat selvitykset 

Kaavahankkeen kannalta tärkeitä tausta-aineistoja ovat: 

• Kantakaupungin osayleiskaavan 2040 selvitystyöt 

• Kenkäveron puhdistamon ja Veturitallin alueiden luontoselvitys 2010 

• Viitasammakkoselvitys (2018) 

• Mikkelin vanha veturitalli, rakenteiden kunto- ja haitta-ainetutkimus, rakenteiden kunto- ja 
haitta-ainetutkimus, sisäilmaselvitys sekä maaperän ympäristö- ja 

• Geotekniset tutkimukset (5.1.2012) 

• Porrassalmenkatu 1, rakennushistoriaselvitys. 

 

3.3 Kaavaa varten laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan kaavoitustyön pohjaksi tarvittavat selvitykset ja havainnollistavat ai-
neistot. Olevat selvitykset, suunnitelmat otetaan huomioon kaavatyössä. Lisäselvitykset ja havain-
nollistavat aineistot laaditaan kaavamuutoksen hakijan toimesta 

Tehtäviä selvityksiä: 
• Liikenneselvitys ja liikenteen toimivuustarkastelu 
• Veturitalleista laaditaan rakennushistoriaselvitys (RHS) 
• Vaikutukset hulevesiin ja hulevesisuunnitelma 
• Selvitys maaperän rakennettavuudesta 
• Luontoselvitys (Viitasammakot ja lokit) 
• Pilaantuneet maat 
• Satamalahden liikenneselvitys 
• Vaikutukset pohjavesiin 
• Muut hankkeen yhteydessä vaadittavat selvitystyöt tarkentuvat kaavaprosessin myötä. 
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4. SUUNNITTELUTYÖN OSALLISET 

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

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

• Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

o Kaupungin hallintokunnat 
 rakennusvalvonta 
 ympäristöpalvelut 
 kaupunkiympäristö 

o Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueidenkäyttö ja kaavoitus) 
o Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (liikenneasiat) 
o Etelä-Savon maakuntaliitto 
o Väylävirasto 
o VR 
o Senaatti-kiinteistöt 
o Museovirasto 
o Alueellinen vastuumuseo / Savonlinna - Riihisaari 
o Etelä-Savon pelastuslaitos 
o Mikkelin vesilaitos 
o Etelä-Savon Energia Oy 
o Suur-Savon Sähkö Oyj 
o teleoperaattorit 

 

5. KAAVOITUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN  

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

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

5.1 Aloitusvaihe 

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

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

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

 

 

http://www.mikkeli.fi/
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5.2 Tavoitevaihe 

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

5.3 Valmisteluvaihe 

Valmisteluvaiheessa suunnitellaan kaavaratkaisun periaatteet. Laaditaan tarvittaessa kaavaluonnos 
ja sen valmisteluaineisto pidetään nähtävillä Mikkelin maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksikössä 
sekä kaupungin verkkosivuilla vähintään 30 päivän ajan. Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tu-
losta kuulutetaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa asuville maanomis-
tajille tavallisella kirjeellä. 

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

Yleisötilaisuus 

Asemakaan muutosluonnoksen nähtävillä olon aikana järjestetään vuorovaikutteinen yleisötilai-
suus, jossa esitellään kaavaluonnoksen materiaali. Tilaisuudessa osallisilla on mahdollisuus kom-
mentoida ja arvioida kaavaratkaisua. Kommentit kerätään ylös ja huomioidaan mahdollisuuksien 
mukaan kaavaehdotusvaiheessa. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan kaavaluonnoksen nähtäville 
asettamisen yhteydessä. 

 

5.4 Kaavaehdotus 

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

Yleisötilaisuus 

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.  

5.5 Hyväksymisvaihe ja muutoksenhaku 

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

5.6 Viranomaisyhteistyö 

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

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

VALMISTELUVAIHE 

3 / 2022  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 30 päivän ajaksi.    

LUONNOSVAIHE 

6-7 / 2022  Kaavaluonnos nähtäville 30 päivän ajaksi. 

EHDOTUSVAIHE 

9-11 / 2021  Kaavaehdotus nähtäville 30 päivän ajaksi. 

HYVÄKSYMINEN 

12 / 2022  Kaavan hyväksyminen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikkelissä 23.3.2022 

 
 
Kalle Räinä 
Asemakaavapäällikkö 
 
 
 
 
 

 
MIKKELIN KAUPUNKI 
Verkkosivut: www.mikkeli.fi 
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