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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 Mikkelin Pitkäjärven pientaloalueella noin 2,5 kilometrin etäi-
syydellä Mikkelin keskustasta. Alue käsittää lähivirkistysalueeksi osoitetun tiiviin rakentamattoman 
metsäalueen Rantajoentien varrella (kiinteistötunnus 491-417-2-131). 
 

 

Suunnittelualueen sijainti maanmittauslaitoksen taustakartalla. 

2. TAVOITTEET 

Asemakaavan muutos on lähtenyt käyntiin Mikkelin kaupungin aloitteesta. Rantajoentien varrella 
olevaa lähivirkistysaluetta suunnitellaan muutettaviksi pientalotyyppisiksi asuintonteiksi. Asema-
kaavan muutos noudattaa Mikkelin maapoliittisen ohjelman tavoitteita kaupunkirakenteen tiivistä-
misen suhteen. 
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3. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE 

3.1 Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (2010) sekä vaihemaakuntakaavat 1 ja 2 
(2016). Oheisessa karttaotteessa on esitetty maakuntakaavojen yhdistelmä.  
Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelualueella on voimassa 
myös Hiirolan varalaskupaikan suoja-aluetta osoittava merkintä. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ote Etelä-Savon maakuntakaavayhdistel-
mästä. Suunnittelualueen likimääräinen si-
jainti on merkitty karttaan keltaisella ympy-
rällä. 
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3.2 Yleiskaava 

Alueella on voimassa vuonna 2019 hyväksytty Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040. Mik-
kelin kantakaupungin osayleiskaava koostuu seitsemästä oikeusvaikutteisesta teemakartasta. Ase-
makaavoituksessa tulee noudattaa karttojen 2-7 merkintöjä ja määräyksiä. 

Suunnittelualueen sijainti kartoissa on osoitettu keltaisella ympyrällä. 

 

 

 

 

 

1. Yhdyskuntarakenteen ohjaus -teemakar-
talla Tiivistyvä, toiminnoiltaan monipuolinen 
taajamarakenteen alue, jolla maankäytön muu-
tosten ja tehostamisen tulee perustua asema-
kaavoitukseen. Uusien rakennuspaikkojen 
muodostaminen vaatii pohjakseen asemakaa-
van. Alueella voi sijaita monipuolisesti erilaisia 
talotyyppejä. Suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon lähivirkistyksen tarpeet sekä paikallisten 
viheryhteyksien jatkuminen. Alueella tulee kiin-
nittää huomiota joukkoliikenteen, jalankulun ja 
pyöräilyn olosuhteisiin. Alueelle saa sijoittaa 
myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita sekä 
sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei ai-
heudu melua, raskasta liikennettä, ilman pi-
laantumista tai niihin verrattavia ympäristöhait-
toja. 

2. Liikenne ja verkostot -teemakartalla suun-
nittelualueelle ei kohdistu kaavamerkintöjä. 
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4. Vesitalous-teemakartalla suunnittelualueelle 
on osoitettu seuraavat kaavamerkinnät: 

Hulevesien painealue: Alue, jolla hulevedet li-
säävät riskiä vesistön pilaantumiseen, 

Hulevesien valumasuunta 

Merkinnällä on osoitettu suunta, johon hulevedet 
valuvat kyseisellä valuma-alueella. 

Valuma-alueen osa, jolla tulee asemakaavoituk-
sen yhteydessä tarkastella hulevesien hallinnan 
tarve. 

3. Viherrakenne -teemakartalla suunnittelualueelle 
ei kohdistu kaavamerkintöjä. 
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Kartta 7 esittää voimaan jäävät yleiskaavat. Suunnittelualueella ei ole voimaan jääviä yleiskaa-
voja. 

 

 

 

5. Kulttuuriympäristö -teemakartalla suunnittelu-
alueelle ei kohdistu kaavamerkintöjä. 

 

6. Maisema-teemakartalla suunnittelualueelle ei 
kohdistu kaavamerkintöjä. 
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3.3 Asemakaava 

 
Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Mikkelin maalaiskunnan valtuustossa 13.5.1992. Suun-
nittelualue on osoitettu asemakaavassa merkinnällä VL (lähivirkistysalue) ja ET (yhdyskuntatek-
nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue). Lisäksi alueelle on osoitettu ohjeellisella 
rajauksella pallokenttä (up) ja pysäköintialue (p). Muu alue asemakaavasta on katualuetta. 

 

 
 

3.4 Muut aluetta koskevat suunnitelmat 

Alueelle ei ole käynnissä muita suunnitelmia. 

3.5 Maanomistus 

Mikkelin kaupunki on omistaa suunnittelualueen maapohjan. 

3.6 Maankäyttösopimus 

Asemakaavan toteuttamiseksi ei laadita maankäyttösopimusta. 

 

 

 

 

 

 

Ote ajantasakaavasta. Kaava‐alueen likimääräinen rajaus on esitetty punaisella viivalla. 
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4. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET 

4.1 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.  

4.2 Lähtötietoina olemassa olevat selvitykset 

Kaavahankkeen kannalta tärkeitä tausta-aineistoja ovat: 

 Kantakaupungin osayleiskaavan 2040 selvitystyöt 
 Rantajoentien liito-oravaselvitys 2022 (raportti valmistuu syksyllä 2022)  

4.3 Kaavaa varten laadittavat selvitykset 

Kaavaa varten laaditaan tarpeen mukaan muita selvityksiä, kun alueen suunnittelu edistyy.  

 

5. 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 Alueellinen vastuumuseo / Savonlinna - Riihisaari 
o Etelä-Savon pelastuslaitos 
o Mikkelin vesilaitos 
o Etelä-Savon Energia Oy 
o Suur-Savon Sähkö Oyj 
o teleoperaattorit 
o Mikkeli-Seura ry 
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6. 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). 

6.1 Aloitusvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 30 päivän ajan Mikkelin kaupungin 
verkkosivuilla sekä maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksikön 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. 

6.2 Tavoitevaihe 

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

6.3 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. 

6.4 Kaavaehdotus 

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Mikkelin kaupungin maankäyttö- ja kaupunkiraken-
neyksikköön sekä kaupungin verkkosivuille 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 kaavaehdotuksen valmistelussa hyväksymiskäsittelyä varten. Muistutuksen teh-
neille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn 
mielipiteeseen. 
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6.5 Hyväksymisvaihe ja muutoksenhaku 

Käsitellään muistutukset ja lausunnot sekä tarkistetaan kaavaehdotus tarvittaessa. Asemakaavan 
hyväksyy Mikkelin kaupunkikehityslautakunta. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67 § ja 
MRA 94 §:n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta muistutuksen jättäneille ja siinä yhteydessä osoit-
teensa ilmoittaneille lähetetään vastine. Lautakunnan hyväksymispäätös lähetetään heille, jotka 
ovat sitä pyytäneet. Asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valit-
tamalla päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Mikäli valituksia kaupunkikehityslautakunnan hyväksymispäätöksestä ei jätetä, kaava saa lainvoi-
man 30 vuorokauden kuluttua Mikkelin kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä. 

6.6 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. 

7. ALUSTAVA AIKATAULU 

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

 

VALMISTELUVAIHE 

8-9 / 2022  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 30 päivän ajaksi.    

EHDOTUSVAIHE 

10-11 / 2022  Kaavaehdotus nähtäville 30 päivän ajaksi. 

HYVÄKSYMINEN 

1 / 2023    Kaavan hyväksyminen. 

 

 

Mikkelissä 30.8.2022 
 
 
 
Kalle Räinä Ville Nykänen 
Asemakaavapäällikkö kaavoitusinsinööri 
p. 044 794 2525 p. 040 129 4114 
 
  
 

MIKKELIN KAUPUNKI  

Verkkosivut: www.mikkeli.fi 


