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 TEHTÄVÄ Asemakaavan muuttaminen.

SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelukohde on Mikkelin kirkkopuisto. Se sijaitsee aivan
kaupungin keskustassa, Savilahdenkadun, Porrassalmenkadun,
Vuorikadun ja Maaherrankadun rajaamana korttelina.

KIINTEISTÖTIEDOT/
OSOITE

1. kaupunginosan, Savilahden Kirkkopuisto tontti 9903-0001,
Maaherrankatu 15b.

HAKIJA Asemakaavan muutos on tullut vireille Mikkelin kaupungin
aloitteesta.

SUUNNITTELUN TAVOITE Tavoitteena on mahdollistaa arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen
kahvila-ravintolarakennuksen rakentaminen Kirkkopuistoon
huomioiden paikan erityispiirteet ja kulttuuriarvot.

Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon yleiskaava,
maakuntakaava sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

LÄHTÖTIEDOT/
NYKYTILANNE

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (VAT) ovat osa
Maankäyttö- ja rakennuslainmukaista alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa
valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten
toiminnassa. VAT – tavoitteiden kokonaisuuksista tässä
kaavatyössä erityisesti huomioitavia ovat eheyttävää
yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua sekä
kulttuuriperintöä ja virkistyskäyttöä koskevat tavoitteet.

Mikkelin kirkkopuiston luetaan kuuluvan Mikkelin hallitustorin ja sen
ympäristön muodostamaan kulttuuriympäristökokonaisuuteen.
Alue on mukana Museoviraston laatimassa inventoinnissa,
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
(RKY), joka on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tarkoittama inventointi rakennetun kulttuuriympäristön osalta
1.1.2010 alkaen.

Etelä-Savon maakuntakaavassa (vahvistettu 4.10.2010) alue on
taajamatoimintojen aluetta (A). Maakuntakaavassa Mikkelin
hallitustorin ympäristöineen on merkitty merkinnällä: maV,
kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti merkittävä alue.
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Aluetta koskee suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa
on otettava huomioon alueen historiallisesti tai ympäristön kannalta
arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisema-
alueet taikka muut niihin verrattavat erityisarvot.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset
maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden,
kokonaisuuden ja ominaislaadun säilyttämiseksi.

Kuva 1: Ote maakuntakaavasta.

Oikeusvaikutuksettomassa Mikkelin yleiskaavassa (1990)
suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C). Yleiskaavan
selostuksessa ja liitekartassa on mainittu suojeltavina
kulttuurihistoriallisina kohteina Hallitustori ja ruutukaavan pääakselit
(SR, /s), joka sisältää myös kohteena Kirkkopuiston ja soittolavan
(SR, /s) sekä Linja-autoaseman rahtitavaravaraston (SR).
Kaavakartassa on kohdemerkintä kahdelle viimeksi mainitulle.

Selostuksessa mainitaan myös: Merkinnällä /s (alue, jolla
ympäristö säilytetään) on osoitettu alueet, joilla on tarkoitus luoda
yksityiskohtaisella kaavoituksella edellytykset olemassa olevan
rakennuskannan ja ympäristön säilyttämiselle, perusparantamiselle
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ja olemassa olevaan ympäristöön soveltuvalle
täydennysrakentamiselle. Alueilla tulisi siis pyrkiä säilyttämään
ympäristön luonne alueen yhtenäisyyden taikka kulttuurihistoriallis-
ten tai muiden arvojen vuoksi, mutta niillä ei katsota kuitenkaan
olevan tarpeelliseksi ehdotonta suojelua edellyttäviä määräyksiä.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan laadinta on aloitettu
kaupunginhallituksen päätöksellä 18.6.2012. Kaava korvaa
aikanaan em. Mikkelin yleiskaavan. Kaavatyö on kesken.

Kuva 2: Ote yleiskaavasta.

Alueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 20.9.1974.
Siinä puisto on merkitty merkinnällä P (puistoalue). Soittolavalla on
rakennusala ja suojelumerkintä e = Kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten tai rakennelmien alue. Nykyiset
rakennukset tai rakennelmat säilytettävä.
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Kuva 3: Ote ajantasa-asemakaavasta.

Kuva 4: Ote asemakaavasta 1974.
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MAANOMISTUS Suunnittelualueen omistaa Mikkelin kaupunki.

Kuva5: Maanomistus kaava-alueella. (Sinisellä kaupungin maat ja vihreällä
kaupungilta vuokratut alueet.)

ARVIOINTITIEDOT Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja
kaavamuutoksen mahdollistama tilanne. Valmistelun yhteydessä
arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia mm. ympäröiviin alueisiin,
kaupunkikuvaan, luonnonarvoihin, kulttuuri- ja
rakennushistoriallisiin arvoihin, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin
sekä kaupungin strategioihin. Vaikutukset raportoidaan
kaavaselostuksessa ja tarvittaessa erillisliitteinä olevissa muissa
selvityksissä. Hankkeen arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin
yhteydessä asiantuntijoiden ja osallisten kanssa.

Kirkkopuistosta on laadittu kulttuuriympäristöselvitys. Kaavatyön
aikana laaditaan tarvittavat lisäselvitykset.

OSALLISET Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osallisia ovat
- hakija
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- alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat,
Vuokralaiset ja asukkaat (naapurit)

- kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät,
asukas- ym. yhdistykset

- kaupungin viranomaiset
- Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Etelä-Savon

liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY, Etelä-Savon
maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö
Oyj, teleoperaattorit

- kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia.

Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä
olevan osallisuudenmääritelmän. Listaa osallisista täydennetään
tarvittaessa.

OSALLISTUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN
JÄRJESTÄMINEN

Asemakaavoituksen alkaminen ilmoitetaan osallisille kirjeellä.
Isännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä
asukkaille ja osakkaille.

Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös
kaupunkisuunnittelu osastolla (Maaherrankatu 9-11) ja internetissä
www.mikkeli.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan
tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen
sovittavin neuvotteluin. MRL 66§ mukainen viranomaisneuvottelu
pidetään.

Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan
kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa
asuville maanomistajille tavallisella kirjeellä.

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa
kaavoituskatsauksessa.

KÄSITTELYAIKATAULU Tavoiteaikataulu: ehdotus teknisessä lautakunnassa 1/2015,
kaupunginhallituksessa ja nähtävillä 1-2/2015, valtuustossa 5/2015.

VALMISTELUSTA VASTAA asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen
puh. 040 129 4114
sähköposti etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
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PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS

Mikkeli 25.08.2014

Tuija Mustonen
asemakaava-arkkitehti


