
SAVONLINNAN MAAKUNTAMUSEON LAUSUNTOJA 2020 

 

253/4.12.2020 Savonlinna, kauppatorin ja matkustajasataman asemakaavan muutos: Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomauttamista rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologian osalta. 

252/3.12.2020 Sulkava, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-112232: alueelle tulossa avohakkuu eikä sille ole 

estettä. Maanmuokkaukselle ei ole tarvetta, joten metsänkäyttöilmoituksesta ei ole huomauttamista. 

Puutavaran ja hakkuutähteen varastointi muinaisjäännöksen päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin 

metsäkoneilla sen yli ajaminen. 

251/3.12.2020 Mikkeli, Jokikatu 9 tontin käyttö: Esitetty tutkielmaluonnos antaa hyvät suuntaviivat ja 

lähtökohdat tontinkäytön jatkosuunnittelulle. 

250/3.12.2020 Savonlinna, Tappuniementie 75:n vanhat rakennukset: Omistaja selvittää mahdollisuuksia 

vanhojen rakennusten säilyttämiseksi. On suotavaa, että rakennukset voidaan kunnostaa ja säilyttää. 

249/3.12.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-112724 ja 1-2020-112726: alueella oleva 

asumuspainanne on merkittävä maastoon, ettei sitä vahingoiteta esim. metsäkoneilla liikuttaessa, ja 

puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty. 

248/3.12.2020 Mikkeli, asemakaavan muutos Haukivuori Keskustie, OAS: Etelä-Savon 

kulttuuriperintötietokannassa on noteerattu asemakaavamuutosalueella muutama liikerakennus ja entinen 

nimismiehen talo. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta ei Savonlinnan maakuntamuseolla ole muuta 

huomautettavaa. Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön 

osalta. 

247/4.12.2020 Heinävesi, Varistaipale kanava-alueen kaapelointihanke: Tässä paikassa erotinkopin tulee 

olla lautaverhoiltu, väriltään vaalea, jolloin se sopeutuu ympäristön piharakennusten, aitojen ja muiden 

vastaavien rakenteiden joukkoon. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Savonlinnan maakuntamuseolla ei 

ole huomauttamista. 

246/3.12.2020 Mikkeli, asemakaavan muutos 2. kaupunginosa (Maunuksela) kortteli 2, luonnos: Esitetyistä 

kaavaluonnosvaihtoehdoista VEA pyrkii selvästi luomaan lisäkerroksilla ja uusilla rakennusmassoilla 

massiivista rajattua korttelirakennetta, erityisesti tämä näkyy havainnekuvassa suhteessa sairaalakortteliin. 

VEB pitäytyen olemassa olevissa kerroskorkeuksissa ja korttelin sisään rakennettavissa pistetaloissa 

täydentää korttelia nykyisen alueen hengessä, myös suhteessa sairaalakortteliin. Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

245/1.12.2020 Pieksämäki: Kriisiyksikkö Satama Vaalijala, luonnokset: Luonnoksissa on tutkittu erilaisia 

kattomuotoja, joista parhaimmaksi osoittautui VE1:n mukainen aumakatto, joka liittyy alueen henkeen. 

244/4.12.2020 Pieksämäki, Pyhityn alueen rantaosayleiskaava, luonnos: Kaavakartasta puuttuu yksi 

muinaismuistokohde. Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole muuta huomautettavaa arkeologisen tai 

rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

243/27.11.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-110282: viime sotien aikaisia varustuksia, 

suositus, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla. 

242/30.11.2020 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, täydentävä 

kuuleminen: Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön eikä 

arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 



241/26.11.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-109711: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösten päälle on kielletty samoin kuin kaikenlainen muu niiden 

vahingoittaminen esim. metsäkoneilla liikuttaessa. 

240/26.11.2020 Mikkeli, asemakaavan muutos 20. kaupunginosa (Tusku), Rokanrinne, OAS: Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön tai arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta. 

239/24.11.2020 Savonlinna, Vaara sähkösaneeraustyö, Enerke Oy: muinaisjäännöksen kohdalla pylväät on 

mahdollista sijoittaa niin, ettei muinaisjäännökseen ole tarvetta kajota. Maakuntamuseo kuitenkin 

edellyttää, että pylväiden paikat muinaisjäännösalueella katsotaan ennen töiden aloittamista yhdessä 

Savonlinnan maakuntamuseon arkeologin kanssa. 

238/24.11.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-108511: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty 

237/24.11.2020 Mäntyharju, huvilan laajennus, Naakanniementie 33: Laajennus sijoittuu luontevasti 

vanhalle rakennukselle alisteiseksi taloussisäänkäynniksi. Hanke on puollettavissa. 

236/24.11.2020 Mäntyharju, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-108478: hakkuille ei estettä, puiden poisto 

ensimmäisen maailmansodan aikaisista varustuksista ja niiden reunoilta parantaa varustusten säilymistä, 

mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi varustusten päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin niiden 

yli ajaminen metsäkoneilla. 

235/23.11.2020 Savonlinna, poikkeamisen hakeminen, Peltoniementie 83: Tällaisessa hakemuksessa olisi 

ollut olennaista liittää hakemukseen valokuvia yms. nykyisestä tilanteesta ja olemassa olevasta 

rakennuksesta. 

234/20.11.2020 Mikkeli, Sähköpylväiden uusinta muinaisjäännösalueella, Keskikangas: ei huomauttamista, 

koska kiinteä muinaisjäännös on jo sähkölinjaa aikoinaan rakennettaessa tuhoutunut pylväiden kohdalta. 

233/19.11.2020 Enonkoski, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-107586: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi kuppikiven päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin sen yli ajaminen 

metsäkoneilla. 

232/19.11.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-106393: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran 

ja hakkuujätteen varastointi röykkiöiden päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin niiden yli ajaminen 

metsäkoneilla. 

231/19.11.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-106429: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran 

ja hakkuujätteen varastointi kuppikiven päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin kaikenlainen muu 

toiminta, joka voi vahingoittaa kuppikiveä. 

230/18.11.2020 Mikkeli, sähköverkon saneeraus Suurlahdentien varrella: Rakennetun kulttuuriympäristön 

kannalta vakiomallinen siniharmaa puistomuuntamo ei sovellu alueelle, esimerkiksi lautaverhoiltu 

erikoismalli ottaa ympäristön paremmin huomioon. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa. 

229/18.11.2020 Savonlinna, Kaivopirtti uusien rakennusmassojen sijoittaminen: Luonnokset antavat hyvät 

lähtökohdat Kaivopirtin laajennustoimenpiteille, lausunnossa esitetyt kommentit tulee huomioida. 

228/25.11.2020 Savonlinna, Varpala-Niittylahti sähkösaneeraustyö: Suunnitelman mukaisilla 

kaapelointilinjauksilla tai niiden läheisyydessä on useita muinaismuistolain 295/63 suojelemia kiinteitä 



muinaisjäännöksiä. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on huomioitava Varparannan hautausmaan 

portin kohta. 

227/11.11.2020 Enonkoski, Enonhovin alueen asemakaavamuutos, muutosluonnos, täydennys lausuntoon 

207-2020: Maastotarkastuksessa 10.11.2020 Savonlinnan maakuntamuseon arkeologi Martti Koponen 

totesi, että tieyhteys saunalle on mahdollista rakentaa esitetyllä linjauksella. Tieyhteyden tarkka sijainti on 

kuitenkin merkittävä maastoon, jotta alueella olevia sahan aikaisia jäänteitä ei vahingoiteta. Savonlinnan 

maakuntamuseo pyytää olemaan asiasta yhteydessä maakuntamuseon arkeologiin ennen töiden 

aloittamista. 

226/11.11.2020 Mikkeli, asemakaavan muutos 24. kaupunginosa (Oravinmäki) / Patikkapolku, ehdotus: 

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta huomionarvoisin kohde on Kinnarin hoitokoti, entinen ratsutila 

rakennuksineen, mikä onkin kaavassa suojeltu, suojellulle rakennukselle kohdistuvia toimenpiteitä varten 

on hyvä olla kaavassa lausunnonpyyntövelvoite. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksista. 

225/10.11.2020 Savonlinna, Sähkölinjahanke Vaara, Elvera Oy: varsinaisella muinaisjäännösalueella ei ole 

tarkoitus kaivaa tai sijoittaa sinne rakenteita eikä suunnitelman toteuttamiselle ole arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta estettä. Muinaisjäännösalueen pohjois- ja eteläpäässä on näkyvissä selkeät 

asumuspainanteet, joten työkoneilla liikkumista muinaisjäännösalueella tulee välttää ja 

asumuspainanteiden yli ajaminen on kielletty 

224/9.11.2020 Juva, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-75979: muinaisjäännös on nauhoitettu hakkuiden 

ulkopuolelle eikä metsänkäytöstä ole huomauttamista, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty samoin kuin kaikenlainen muu toiminta, joka voi vahingoittaa 

kiinteää muinaisjäännöstä 

223/9.11.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-94868: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi vanhan tiepohjan päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin kaikenlainen muu 

toiminta, joka voi vahingoittaa kiinteää muinaisjäännöstä. Suositus hakkuiden tekemisestä maan ollessa 

roudassa, jolloin metsäkoneiden liikkuminen ei vahingoita tieuraa. 

222/6.11.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-96005: hakkuille ei estettä, mutta suositus, ettei 

puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla. Varustukset 

on huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa. 

221/6.11.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-95540: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin sellainen metsäkoneilla 

liikkuminen, joka vahingoittaa muinaisjäännöstä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kohteessa olevaan 

asumuspainanteeseen, jonka yli ajaminen esim. metsäkoneilla on kielletty. 

220/6.11.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-100630: hakkuille ei estettä, mutta suositus, ettei 

puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla. 

219/6.11.2020 Mikkeli, rakennusten purkaminen Porrassalmentie 37: rakennusten purkamiselle ei ole 

estettä rakennetun kulttuuriympäristön kannalta. 

218/5.11.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-95810: tutkimuskertomusten perusteella 

esihistoriallinen asuinpaikka ei ulotu kuviolle asti, joten metsänkäytöstä ei ole huomauttamista. On 

kuitenkin huomattava, että muinaisjäännösalueelle ei saa varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä. 



217/4.11.2020 Mikkeli, päätearkistotilat Raatihuoneenkatu 8 - 10, lausunto täydennyspiirustuksista: Museo 

on lausunut hankkeesta 23.9.2020 ja huomauttanut puuttuvista kuvista. Museolla ei ole huomautettavaa 

toimitetuista uusista täydentävistä kuvista. 

216/9.11.2020 Savonlinna, Sähköverkon saneeraus Raikuu-Pistala alueella: Sähköverkon 

saneeraussuunnitelman kartoissa on huomioitu kiinteät muinaisjäännökset ja muut 

kulttuuriperintökohteet, jotka on muinaismuistolain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaan otettava 

huomioon maankäytön suunnittelussa. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta maakuntamuseolla ei ole 

huomautettavaa. 

215/4.11.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-98737: hakkuille ei estettä, mutta suositus, ettei 

puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla, 

214/4.11.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-99138: hakkuille ei estettä. Puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi kuppikiven päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin kaikenlainen muu toiminta, 

joka voi vahingoittaa kiinteää muinaisjäännöstä. Karjan laidunaluetta on tarkoitus laajentaa kuviolle. 

Laajennusta tehtäessä on huomioitava, että kuppikivi on muinaismuistolailla suojeltu ja kaikenlainen siihen 

kajoaminen ilman lain nojalla annettua lupaa on kielletty. Näin ollen Savonlinnan maakuntamuseo pyytää 

laajennussuunnitelman nähtäväksi. 

213/3.11.2020 Mikkeli, Koulukatu 10, autopaikka ja tukimuuri: Hanke on kommentein puollettavissa. 

212/29.10.2020 Pieksämäki, Pirttimäenkatu 41, poikkeamisen hakeminen: Uuden siirrettävän 

varastorakennuksen sijoituspaikka on luonteva. Hanke on puollettavissa. 

211/4.11.2020 Puumala, Lieviskänkosken kalataloudellinen kunnostus: Saha- ja myllytoimintaa ei ole ollut 

enää vuosikymmeniin. Koska kohde on menettänyt alkuperäisen toiminnallisen viitekehyksen, ei 

kalataloudelliselle kunnostukselle ole esteitä. Esillä olleita suunnitelmia tarkistettiin osittain 

katselmuskäynnillä 23.10.2020. Osa kaivutöistä tehdään arkeologin valvonnassa ja mahdolliset rakenteet 

dokumentoidaan. Museolla ei ole huomauttamista tähän. 

210/23.10.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-75849: hakkuille ei estettä ja puuston poisto 

kaivannoista ja niiden lähistöltä parantaa varustusten säilymistä. Metsäkoneilla liikuttaessa on vältettävä 

tarpeetonta ajamista kaivantojen yli. 

209/22.10.2020 Enonkoski, Enonhovin alueen asemakaavamuutos, muutosluonnos: Etelä-Savon 

kulttuuriperintötietokannan ja kaavaa varten tehdyn rakennuskulttuurin tarkastelun tulkinnat Hovinmäen 

pytingin/Enonhovin arvoista poikkeavat toisistaan. Kulttuuriperintötietokannan lauselma ohjaa 

rakennuksen säilyttävää huomiointia. Vanhan sahan alueen kaavamerkintään on syytä lisätä 

lausuntopyyntövelvoite ainakin alueelliselta vastuumuseolta. 

208/20.10.2020 Rantasalmi, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-88837: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty samoin kuin metsäkoneilla 

pyyntikuoppien yli ajaminen ja kaikenlainen muu toiminta, joka voi vahingoittaa kiinteää muinaisjäännöstä. 

207/20.10.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-92322: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi karsikkokiven päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin kaikenlainen muu 

toiminta, joka voi vahingoittaa kiinteää muinaisjäännöstä. 

206/20.10.2020 Mäntyharju, Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen oyk muutos, ehdotus: Yhden kohteen 

vieressä on muinaismuistolain suojelemia kohteita. Yhdessä kohteessa sijaitsevalla rakennuksella on 

rakennusinventoinnin perusteella katsottavissa olevan paikallista merkittävyyttä. 



205/19.10.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-91373: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi karsikkokiven päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin kaikenlainen muu 

toiminta, joka voi vahingoittaa kiinteää muinaisjäännöstä. 

204/19.10.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-91547: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi karsikkokiven päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin kaikenlainen muu 

toiminta, joka voi vahingoittaa kiinteää muinaisjäännöstä. 

203/20.10.2020 Mäntyharju, Kurkilahden alueen asemakaava, luonnos: Osa kaava-alueesta on 

valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ”Mäntyharjun rautatieasema-alue”. Tämä 

on huomioitu P/s-merkinnällä ja rakennusten suojelumerkinnöillä, alueen kaavatekstissä ei kylläkään ole 

alueen kohdalla merkintää museoviranomaisen lausunnosta toimenpiteiden yhteydessä (lisärakentaminen, 

katokset yms.). Kaavaselostuksessa on kirjattu niin kunnantalo kuin virastokeskuskin ”kulttuurihistoriallisia 

arvoja omaavaksi kohteeksi” ja miten ”tavoitteena on (…) tärkeän rakennuskannan säilyminen”, joskin 

myöhemmin tekstissä niiden arvoja vähätellään. Kaavakartassa tämä asia ei näy mitenkään. Rakennetun 

kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei ole muuta kommentoitavaa. 

202/9.10.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-86495: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi varustusten päälle on kuitenkin kielletty ja metsäkoneiden ajourat on 

suunniteltava niin, ettei varustusten yli jouduta ajamaan. Maanpintaa käsiteltäessä on huomioitava, että 

kiinteän muinaisjäännöksen suoja-alue on kaksi metriä sen näkyvistä ulkorajoista, ellei rajoja ole muuten 

määrätty, joten laikutus ja mätästys on kielletty kahta metriä lähempänä kaivantojen reunavallien 

ulkoreunoja. 

201/9.10.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-86750: metsänkäytöstä ei huomauttamista, mutta 

suositus, ettei kaskiröykkiöitä vahingoiteta metsänkäytön yhteydessä. 

200/9.10.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-75581 ja 75582: hakkuille ei estettä, mutta 

puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle kuitenkin kielletty samoin kuin kantojen 

nosto. 

199/6.10.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-85651, 85657 ja 85743: metsänkäytöllä ei ole 

vaikutusta kalkkilouhokseen, joten metsänkäytöstä ei ole muinaisjäännösten osalta huomauttamista. 

198/6.10.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-85659: Muinaismuistolain mukaan kaikenlainen 

muinaisjäännökseen kajoaminen on kielletty ilman lain nojalla annettua lupaa. Ei tietoa ulottuuko 

kivikautinen asuinpaikka pellon ja radan väliseen metsään, joten maakuntamuseo suosittelee, että ennen 

hakkuiden aloittamista maakuntamuseon arkeologi tekee tarkastuskäynnin, jossa muinaisjäännösalueen 

rajaus tarkastetaan. 

197/2.10.2020 Joroinen, käyttötarkoituksen muutos, Pappilantie 4: Käyttötarkoituksen muutos on 

puollettavissa, takaahan rakennuksen käyttö myös paremmin rakennuksen säilymisen. Tulevassa 

rakennussuunnittelussa on huomioitava suojelulliset aspektit niin yleisissä linjauksissa kuin detaljiikassa. 

196/9.11.2020 Pieksämäki-Joroinen, Voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma: 

Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa voimajohtoreitistä rakennetun kulttuuriympäristön 

tai arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

195/1.10.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-79035: hakkuille ei estettä, mutta suositus, ettei 

puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla. Varustukset 

on asianmukaisesti huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa. 



194/1.10.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-83886: ei huomauttamista, mutta 

muinaisjäännösalueelle ei saa varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä. Muinaisjäännös on huomioitu 

metsänkäyttöilmoituksessa. 

193/29.9.2020 Hirvensalmi, asemakaavan muutos koskien osin kiinteistöjä 097-402-37-0, 97-402-7-331 ja 

97-895-0-429 sekä kiinteistöä 97-402-7-409, ehdotus: Päärakennuksen kokonaisuuden autenttisen 

säilymisen puolesta kaavassa ehdotettu mahdollisuus rakennuksen siirtoon vaikuttaa epäilyttävältä 

(kaavaselosteen mukaan ”hyvin haastava ja kallis ratkaisu”) eikä missään nimessä suositeltavalta. 

Kaavaselosteessa esitellään ratkaisuja, joilla rakennuksen suojaaminen on mahdollista ilman siirtoa, joten 

kaavaan kirjattava siirtomahdollisuus ei ole tarpeen. Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa 

arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

192/28.9.2020 Rantasalmi, yksityisen hautausmaan perustaminen: aiottu hautapaikka sijoittuu osin samalla 

kiinteistöllä sijaitsevan kivikautisen asuinpaikka-alueen ulkopuolelle eikä yksityisen haudan 

perustamisluvalle siten ole muinaismuistolain puolesta estettä 

191/28.9.2020 Pieksämäki, asemakaavan muutos Vanha Jyväskyläntie 12, OAS ja luonnos: Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa arkeologian eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

190/28.9.2020 Pieksämäki, asemakaavan muutos Tukikohdantie 14, OAS ja luonnos: Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa arkeologian eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

189/23.9.2020 Mikkeli, päätearkistotilat Raatihuoneenkatu 8 - 10: Toimenpiteet sijoittuvat kellarikerroksen 

toissijaisiin tiloihin, joten niillä ei ole sitä kautta vaikutusta rakennuksen suojelullisiin arvoihin. 

188/18.9.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-77993: Muinaismuistolain nojalla kaikenlainen 

muinaisjäännökseen kajoaminen on kielletty ilman lain nojalla annettua lupaa. Näin ollen kaivurilaikutus ei 

ole muinaisjäännösalueilla sallittua. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueille on 

kielletty samoin kuin kantojen nosto, ja metsäkoneilla liikuttaessa on hyödynnettävä mahdollisuuksien 

mukaan jo olemassa olevia ajouria. Asuinpaikalla olevat asumuspainanteet on merkittävä maastossa ennen 

töiden aloittamista ja niiden yli metsäkoneilla ajaminen ja kaikenlainen muu kajoaminen on kielletty. Näin 

ollen maakuntamuseo suosittelee, että ennen hakkuiden aloittamista paikalla tehdään katselmus, jossa 

muinaisjäännösalueen rajaus todetaan. 

187/30.9.2020 Mikkeli, Sähköverkon maakaapelointi, Suurlahdentie, Ristiina, Elvera: Esitetyn aineiston 

perusteella Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

Alueella on muinaisjäännöksiä. Mikäli kiinteisiin muinaisjäännöksiin kajoaminen on välttämätöntä, asiasta 

on neuvoteltava Museoviraston kanssa. On mahdollista, että kaapelia kaivettaessa kajotaan kiinteään 

muinaisjäännökseen, joten Savonlinnan maakuntamuseo katsoo, että kaivettaessa kaapelia maahan 

muinaisjäännösalueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä työ on suoritettava arkeologin valvonnassa ja 

tarvittaessa työ on muinaismuistolain mukaisesti keskeytettävä, jos kaivettaessa tavataan kiinteä 

muinaisjäännös ja ilmoitettava asiasta museoviranomaisille. 

186/10.9.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-72931: Useita kohteita. Puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle sekä kantojen nostaminen on kivikautisella asuinpaikalla 

kielletty. Vanhaa tielinjaa ei saa vahingoittaa. Vanhoja puolustusvarustuksia ei saa vahingoittaa esim. 

metsäkoneilla yli ajamalla. 

185/9.9.2020 Mikkeli, Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti), Suomen pankin asemakaavan 

muutos, ehdotus: Savonlinnan maakuntamuseolla ei huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön eikä 

arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 



184/8.10.2020 Joroinen, sähköverkon saneeraus Savuniemi ja Huutokoski: Kaivualueella on kivikautisia 

asuinpaikkoja. Kaikki kaivutyö, joka tehdään muinaismuistojäännösalueella, tulee tehdä arkeologisessa 

valvonnassa. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta ei ole huomautettavaa. 

183/1.9.2020 Rantasalmi, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-71353: ei huomauttamista, mutta 

muinaisjäännösalueelle ei saa varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä. 

182/31.8.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-71190: ei huomauttamista, mutta 

muinaisjäännösalueelle ei saa varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä. 

181/28.8.2020 Rantasalmi, Sähköverkon saneeraus, Kantosaari ym.: maastokäynnin perusteella kaapelit 

voidaan kaivaa teiden reunaan kiinteitä muinaisjäännöksiä vahingoittamatta eikä maakuntamuseolla ole 

suunnitelmasta huomautettavaa. Jos maakaapelia kaivettaessa kuitenkin löydetään merkkejä kiinteästä 

muinaisjäännöksestä, on työt heti keskeytettävä ja ilmoitettava asiasta Savonlinnan maakuntamuseoon tai 

Museovirastoon. 

180/28.8.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-70414: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty samoin kuin sellainen 

metsäkoneilla liikkuminen, joka vahingoittaa muinaisjäännöstä. 

179/28.8.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-69307: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi varustusten päälle on kuitenkin kielletty ja metsäkoneiden ajourat on 

suunniteltava niin, ettei varustusten yli jouduta ajamaan. Maanpintaa käsiteltäessä on huomioitava, että 

kiinteän muinaisjäännöksen suoja-alue on kaksi metriä näkyvistä ulkorajoista, joten laikkumätästys on 

kielletty kahta metriä lähempänä varustusten ulkoreunoja. 

178/28.8.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-62123: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty. 

177/26.8.2020 Pieksämäki, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-69777 ja 1-2020-69788: ei huomauttamista, 

mutta tervahaudan päälle ei saa varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä eikä sen yli saa ajaa 

metsäkoneilla. 

176/26.8.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-68951: ei huomauttamista, mutta tervahaudan päälle 

ei saa varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä. 

175/26.8.2020 Mikkeli, rakennuksen purkulupahakemus, Jokikatu 9: Uudempi kaava, osayleiskaava ei 

puolla rakennuksen purkamista. 

174/25.8.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-67293: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty. 

173/25.8.2020 Rantasalmi, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-67976: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi kuvion ulkopuolella olevan kuppikiven päälle on kuitenkin kielletty. 

172/24.8.2020 Mikkeli, sisätilamuutoksia Tarkk’ampujankatu 1: Toimenpiteet sijoittuvat rakennuksen 

sisällä toisarvoisiin tiloihin, joten niillä ei ole vaikutusta rakennuksen arvoihin. 

171/24.8.2020 Pieksämäki, myllärinmökin peruskorjaus Joenpolventie 157: Rakennuksen kunnostus on 

kannatettava hanke. 

170/21.8.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-68173 ja 1-2020-68177: hakkuille ei estettä, 

mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi varustusten päälle on kielletty eikä varustusten yli saa ajaa 

metsäkoneilla tai muutenkaan vahingoittaa varustuksia tai alueen läpi kulkevaa historiallista tielinjaa. 



169/12.8.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-63710: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueille on kuitenkin kielletty ja metsäkoneilla ei saa ajaa 

muinaisjäännöksen yli.  

168/12.8.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-63508, 1-2020-63520, 1-2020-63521, 1-2020-

63549, 1-2020-63550 ja 1-2020-63551: muinaisjäännös sijaitsee kuvioiden ulkopuolella eikä hakkuille ole 

estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle ja kaikenlainen muu 

muinaisjäännökseen kajoaminen on kuitenkin kielletty. 

167/7.8.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-63540: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle ja kaikenlainen muu muinaisjäännökseen kajoaminen on 

kuitenkin kielletty. 

166/6.8.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-63506: muinaisjäännös sijaitsee kuvion ulkopuolella, 

eikä hakkuille ole estettä, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle ja 

kaikenlainen muu muinaisjäännökseen kajoaminen on kuitenkin kielletty. 

165/6.8.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-63482: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueille on kuitenkin kielletty ja metsäkoneilla on vältettävä 

muinaisjäännösalueilla ajamista.  

164/5.8.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-62929 ja 1-2020-62933: Muinaisjäännös sijaitsee 

kuvioiden ulkopuolella, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle ja 

kaikenlainen muinaisjäännökseen kajoaminen on kielletty. 

163/6.8.2020 Pieksämäki, Virtasalmen taajaman asemakaavamuutos, OAS: Rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta viittaamme osallistumis- ja arviointisuunnitelmassakin kirjattuun Etelä-Savon 

kulttuuriperintötietokantaan ja sen kohteisiin ja alueisiin. Näiden lisäksi noteerattavaa on keskeisen 

kyläraitin rakeisuus ja kulttuurimaisematila. Kaavamuutosalueella tehdään arkeologinen inventointi, joten 

arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa. 

162/6.8.2020 Pieksämäki, asemakaavan kumoaminen osassa Leppäkankaan asemakaava-aluetta, ehdotus: 

Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta. 

161/29.7.2020 Mäntyharju, sähköverkon saneeraus Miekankoski ja Vihantasalmi: Esitettyjen 

suunnitelmakarttojen perusteella ei rakennetun kulttuuriympäristön osalta ole huomauttamista 

suunnitelmista. Suunniteltu maakaapelireitti sivuaa useita arkeologisia kohteita, jos kaapelit kaivetaan 

maanteiden varteen, niin kaapeloinnista ei ole huomauttamista. 

160/27.7.2020 Enonkoski, Pihlasmäen koulun muutostyöt: Tarvittavat huonemuutokset tapahtuvat 

toisarvoisissa tiloissa. Muutostyöt on suunniteltu vanhan rakennuksen hengessä. Muutostyöt on 

puollettavissa. 

159/22.7.2020 Kangasniemi, Sähköverkon saneeraus, Hännilä, Makkolantie: Rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta viittaamme suunnitelmissakin noteerattuihin kohteisiin Ristikankaan kauppa ja 

Pitkäpellon kotiseututalo. Suunnitelmissa on huomioitu nämä kohteet. Arkeologisen kulttuuriperinnön 

osalta ei ole huomauttamista. 

158/21.7.2020 Savonlinna, Sähköverkon saneeraus, Pihlajalahti: Alueella on ajoittamaton kivirakenne ja 

vanha kulkuväylä. Maakaapeli on todennäköisesti mahdollista sijoittaa niin, ettei kiinteisiin 

muinaisjäännöksiin ole tarvetta kajota. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta ei Maakuntamuseolla ole 

huomautettavaa. 



157/21.7.2020 Sulkava, Alanteentie-Mikkolantie alueen asemakaavamuutosluonnos: Viitaten siihen, miten 

kaavaselosteessa todetaan, että ”asemakaavamuutos muuttaisi taajamarakennetta ja miljöötä 

huomattavasti”. Taajamakuvan kannalta tärkeämpää olisi etsiä eheyttäviä kuin hajottavia ratkaisuja. 

Arkeologisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta ei ole huomauttamista. 

156/16.7.2020 Mikkeli, Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Pajakatu, luonnos: Kaavallisen 

ohjauksen on suotavaa johdattaa rakennukselle suoritettavia toimenpiteitä niin, että ne eivät heikennä 

rakennuksen arvoja. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole 

huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. 

155/20.7.2020 Mikkeli, Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa (Emola) ja 8. kaupunginosa (Rokkala) 

/Meijerinpuisto: Meijeripuiston rakennushistoriaselvityksen suosituksissa kaavoittajalle on suositeltu 

tutkittavaksi Tenholankatu 5:n liike- ja asuinrakennuksen säilyttämistä. Liike- ja asuinrakennus sen sijaan 

olisi mahdollista kytkeä osaksi uutta korttelirakennetta ajallisena kerrostumana. Vanha rakennus ja 

vastaavankokoiset täydentävät rakennukset katujen risteysalueen tuntumassa toimisivat mittakaavallisena 

liittymänä Porrassalmenkadun länsipuoliseen rakentamiseen. Kaava-aineistossa ei ole havainnekuvia, joissa 

olisi katunäkymiä ja näin ollen tulisi tutkituksi uuden rakentamisen suhde ympäröivään 

kaupunkirakenteeseen. Kaava ei ole tavoittanut alueen kaupunkirakenteellista ja -kuvallista potentiaalia. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 

muutoksesta. 

154/16.7.2020 Mikkeli, Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) kortteli 1 tontti 211 / 

Graniittitalo: Rakennetun kulttuuriympäristön osalta toteamme, ehdotettu kaavateksti 

yleisperiaatteellisena jättää paljon asioita avoimeksi ja siirtää harkintavaltaa toimenpidetasolle. 

Kaavatekstiin on hyvä lisätä tarkempia suojeluarvomääritteitä esim. julkisivun ja vesikaton osalta. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 

muutoksesta. 

153/15.7.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-59726: hakkuille ei estettä, mutta hiilimiilu on 

kuitenkin huomioitava niin, ettei sen päälle varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä eikä sitä vahingoiteta 

metsäkoneilla liikuttaessa. 

152/15.7.2020 Mikkeli, Tertin kartanon opastaminen tunnuksella Muu nähtävyys (772f): Savonlinnan 

maakuntamuseo puoltaa Muu nähtävyys -tunnuksen (Hannun vaakuna) käyttämistä kohteen opasteissa. 

151/15.7.2020 Joroinen, Maavesi-Sysmä-Paro vesistöalueiden yleiskaavan luonnos ja OAS: Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomauttamista rakennetun kulttuuriympäristön tai arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta. 

150/9.7.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-58472: kaksi kohdetta, joista toisen päälle ei saa 

varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä eikä metsäkoneilla liikuttaessa vahingoittaa muinaisjäännöstä, ja 

toisella puutavaran ja hakkuujätteen varastointi röykkiöiden päälle ja ajaminen metsäkoneilla niiden yli on 

kielletty. 

149/9.7.2020 Mikkeli, asemakaavan muutos Pihlajatie 12: Kaava ei mahdollista alueen vehreyden 

jatkuvuutta tällä tontilla. Kaupunkikuvallisen komposition ja alueen identiteetin kannalta esitetty 

rakennusmassa on ympäristössään vieras. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomauttamista. 

148/3.7.2020 Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma 2021-2025: Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, että 

metsäohjelmassa on mahdollista nostaa esille painokkaammin metsään, metsänhoitoon ja metsän 

kehittämiseen osana kulttuurimaisemaa ja kulttuuriperintöä liittyviä teemoja. Tällä on merkityksensä paitsi 



asukkaille, niin myös turismille sekä alueen arvojen vaalimiselle ja kehittämiselle. Metsien 

kulttuuriperinnön merkitys on ymmärretty ja metsäohjelmassa yhdeksi pyrkimykseksi on kirjattu mm. se, 

että kulttuuriperintö huomioidaan metsien hoidossa ja käytössä yhä paremmin.  

147/3.7.2020 Savonlinna, Paasniemen yksityistien maantiesillan uusiminen: Raikuun kanava on 

valtakunnallisesti arvokas alue, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö / RKY-alue, sillä 

on kulttuurihistoriallisia, historiallisia ja maisemallisia arvoja. Nykyinen silta sopii RKY-alueen 

kokonaisuuteen. Esitetyt siltasuunnitelmat eivät vastaa arvokkaaksi noteeratun alueen henkeä. Sillan 

tuntumassa on varhaismetallikautinen ja viime sotien aikaisia Salpalinjan. Savonlinnan maakuntamuseolla 

ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomauttamista suunnitelmasta. 

146/15.6.2020 Sulkava, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-54530: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty 

145/24.6.2020 Sulkava, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-49414: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi tervahaudan päälle ja sen yli metsäkoneilla ajaminen on kuitenkin kielletty. 

14424.6.2020 Rantasalmi, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-42762: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle ja kaikenlainen muu muinaisjäännökseen kajoaminen on 

kuitenkin kielletty. 

143/24.6.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-42716: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle ja kaikenlainen muu muinaisjäännökseen kajoaminen on 

kuitenkin kielletty. 

142/23.6.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-37550: Kuviolle on suunnitteilla maankäytönmuodon 

muutos (tielinja). Suunnitelmille ei ole estettä ja metsänhoitoyhdistyksen kanssa on sovittu, että 

maakuntamuseon arkeologi käy tarvittaessa merkitsemässä kohteen maastossa. 

141/23.6.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-35806: Kohteen luonne on epäselvä eikä sitä 

voida varmuudella pitää muinaismuistolain suojelemana kiinteänä muinaisjäännöksenä, mutta 

maakuntamuseo suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida kuppikivien päälle eikä niiden yli 

ajeta metsäkoneilla. Hakkuille ei kuitenkaan ole estettä. 

140/23.6.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-35907: hakkuille ei estettä, mutta suositus, ettei 

puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla.  

139/22.6.2020 Pieksämäki, Maisematyölupa, Hietaniementie 37: ei huomautettavaa. 

138/25.6.2020 Sulkava, sähköverkon saneeraus: Rakennetun kulttuuriympäristön osalta maakuntamuseo 

toteaa, että alueella on kulttuuriympäristön aluerajauksia kuten Vilkaharju, mutta että esitetyt 

suunnitelmat eivät sellaisenaan vaikuta kulttuuriympäristöön tai rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

Suunnitelman mukaan Haukkavuorentiellä uutta maakaapelia tullaan kaivamaan kahden kivikautisen 

asuinpaikan alueelle. 

137/14.6.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-50937: hakkuille ei estettä, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi varustusten päälle on kielletty ja metsäkoneiden ajouraton suunniteltava niin, 

ettei varustusten yli jouduta ajamaan. 

136/14.6.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-51746: hakkuille ei estettä, mutta suositus, ettei 

puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla.  

135/14.6.2020 Juva, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-51663 ja 1-2020-51698: Puutavaran ja hakkuujätteen 

varastointi muinaisjäännösten päälle on kielletty 



134/14.6.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-51280: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

tervahaudan päälle on kielletty samoin kuin metsäkoneilla tervahaudan yli ajaminen 

133/14.6.2020 Enonkoski, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-52350: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle ja kaikenlainen muu muinaisjäännökseen kajoaminen on kuitenkin kielletty. 

132/2.6.2020 Juva, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-47289: Puutavaran varastointi ja hakkuujätteen 

varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty ja metsäkoneiden ajourat on suunniteltava niin, ettei 

kaivantojen yli ajeta.  

131/2.6.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-47776: maakuntamuseo suosittelee, ettei 

puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla.  

130/25.6.2020 Savonlinna, Sähköverkon saneeraus, Pesolansaari ja Ahvionsaari: Rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, että suunnittelualueella Ahvionsaarella on 

arvokohteeksi noteerattu Rauhalan tila ja että koko Pesolansaari on noteerattu alueena 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomauttamista 

myöskään arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

129/2.6.2020 Savonlinna, Savonniemen Huvilan ja uimahallin asemakaavamuutos: Hotellimassa vaikuttaa 

Huvila-rakennukseen nähden volyymiltään suurelta ja korkealta, asemakaavassa on toki mahdollista ohjata 

massoittelua jäsentelyltään huomioimaan vaha rakennus ja uuden rakennuksen asema 

kokonaismaisemassa. Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta. 

128/3.7.2020 Joroisten kunnan alueelle tuleva maakaapelointi, Enerke Oy: Suunnitelma-alueella on kolme 

kivikautista asuinpaikkaa. Suunnitelmakarttojen mukaan maakaapelit on ilmeisesti mahdollista kaivaa 

tiealueen reunaan niin, ettei kiinteisiin muinaisjäännöksiin ole tarve kajota. Savonlinnan maakuntamuseo 

suosittelee, että tarvittaessa muinaisjäännösalueille järjestetään maastokäynti. Rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa. 

127/1.6.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-46484: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueille alueelle on kielletty. 

126/1.6.2020 Mäntyharju, Rakennuksen purkulupa, Koulutie 8: Esitettyjen asiakirjojen ja vastineiden 

mukaan jäävät perustelut rakennuksen purkamiselle vielä avoimiksi. 

125/27.5.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-44759: maakuntamuseo suosittelee, ettei 

puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla.  

124/20.5.2020 Mikkeli, Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti), Suomen pankin asemakaavan 

muutos: Savonlinnan maakuntamuseolla ei huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön eikä 

arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

123/20.5.2020 Mikkeli, Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa (Kaukola), Pankalampi I: Aineistossa on 

kiitettävästi käsitelty rakennettua kulttuuriympäristöä, mutta on syytä vielä tutkia ja esittää miltä 

rakennettava alue näyttää lammen vastakkaiselta rannalta Mikaelin suunnasta. Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

122/20.5.2020 Mikkeli, Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa (Lähemäki), Saksalan aukio: Rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, että koko Saksalan alue on, kuten 

kaavaselosteessakin on kirjattu, noteerattu maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi. Suunniteltavat 



toimenpiteet on hyvä tehdä alueen kaupunkirakenteen hengen ja identiteetin mukaisesti. Arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksista. 

121/24.6.2020 Savonlinna, Kellarpellon peltojen asemakaavamuutos ja laajennus, luonnos: Rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, että kaava-alueen vanhat pientalokorttelit 

rantasaunoineen on noteerattu paikallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriperintöalueeksi. Nyt esillä 

olevassa kaavaselosteessa on kirjattu alueen noteeraus, mutta itse kaavakartassa kaavamerkintöineen 

tämä asia ja alueen kehittämisstrategia ei tule mitenkään esille muuten kuin rantasaunojen alueen osalta. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa. 

120/24.6.2020 Savonlinna, Savonrannan rantayleiskaavan muutos, ehdotus: ei huomautettavaa. 

119/24.6.2020 Mikkeli, Sähköverkon saneeraus Moision ja Tuukkalan alueella, Latokallio ja Kokkomäki 

118/14.5.2020 Hirvensalmi, Savonrannan rantayleiskaavan muutos, ehdotusPitäjäntie 7: Taajamakuvallisen 

rakeisuuden ja massan mittakaavan kannalta uusi päiväkoti sopeutuu jossain määrin vanhojen rakennusten 

rinnalle, rakennusmassa ja jäsentely poikkeavat kuitenkin mm. runkosyvyydeltään suuresti vanhoista 

rakennuksista. Näkymäkuvissa rakennus leijailee tyhjyydessä, näkymäkuvat olisivat olleet otollinen alusta 

esitellä ja tutkia uuden rakennuksen liittymistä ja suhdetta vanhoihin rakennuksiin. 

117/14.5.2020 Hirvensalmi, palvelutalo Pitäjäntie 5: Palvelutalo viittaa mittakaavaltaan, massaltaan ja 

arkkitehtuuriltaan enemmän kauempana olevaan kunnantaloon kuin viereisiin pienirakeisiin 

arvorakennuksiin tai päiväkotiin. Itsessään palvelutalon arkkitehtuuri edustaa selkeästi omaa aikaansa. 

Havainnekuvissa rakennus seisoo yksin tyhjyydessä, havainnekuvat olisivat olleet otollinen alusta esitellä ja 

tutkia uuden rakennuksen liittymistä ja suhdetta vanhoihin rakennuksiin. 

116/14.5.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-40527: Puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa 

varastoida muinaisjäännösalueille. 

115/20.5.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-40271: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle ja kaikenlainen muinaisjäännökseen kajoaminen on kuitenkin kielletty. 

114/20.5.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-40004: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueille alueelle on kielletty.   

113/22.5.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-39890: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle ja kaikenlainen muinaisjäännökseen kajoaminen on kuitenkin kielletty. 

112/22.5.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-39878: maakuntamuseo suosittelee, ettei 

puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla. 

111/12.5.2020 Pieksämäki, Maa-aineksenottolupahakemus, Otso Metsäpalvelut Oy, Maavesi: ei 

huomauttamista suunnitelmasta. 

110/11.5.2020 Juva, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-38489: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

kivikautisen asuinpaikan alueelle on kielletty. 

109/30.4.2020 Mikkeli, Maaherrankatu 31, OAS: Ns. sininen talo eli entinen Tenholan päiväkoti tulee 

huomioida kaavassa; arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei ole huomautettavaa. 

108/30.4.2020 Kinnari Patikkapolku, OAS: Huomionarvoinen kohde on Kinnarin hoitokoti, entinen ratsutila 

rakennuksineen; arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei ole huomautettavaa. 



107/30.4.2020 Suomenniemen kaavamuutokset, OAS: Kaavan alueilla ja niihin liittyen on useita rakennetun 

kulttuuriympäristön kannalta noteerattuja kohteita; arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei ole 

huomautettavaa. 

106/29.4.2020 Hirvensalmi, puistomuuntamo Kissakoski: Puistomuuntamo tulee haasteellisesti näkyvään 

paikkaan Kissakosken kanavan vierelle keskelle RKY-aluetta. Suunnitelmassa esitetty lautaverhoiltu 

kellanruskea erikoismalli sopeuttaa puistomuuntamon sijoituspaikan ympäristön henkeen. Arkeologian 

osalta ei huomautettavaa. 

105/28.4.2020 Sulkava, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-36036: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

tervahaudan päälle on kielletty samoin kuin metsäkoneilla tervahaudan yli ajaminen. 

104/29.4.2020 Mikkeli, Urpolan koulun väistötilat, väliaikaiset parakit kasarmin kampusalueelle: Sijainti 

Kasarminkentän sivussa liittyy koulun muihin väliaikaisiin tiloihin luontevasti. 

103/24.4.2020 Puumala, urheilukentän katsomon kunnostus: ensisijaisena tavoitteena tulee olla vanhaa 

vastaavat julkisivuverhous ja katosrakenteen alapinta. 

102/24.4.2020 Pieksämäki, asuntolarakennus, Pyhityntie 45, käyttötarkoituksen muutos: Toimenpiteet 

rakennuksen muuttamiseksi asuin-, majoitus- ja päiväkotitilaksi koskevat rakennuksen sisätiloja lukuun 

ottamatta päädyn sisäänkäyntikatosta. Toimenpiteet eivät vaikuta esitetyssä muodossa rakennuksen 

arvoihin. 

101/23.4.2020 Pieksämäki, Pohjola-rakennus, Pyhityntie 45, käyttötarkoituksen muutos ja ulkomaalaus: 

Toimenpiteet rakennuksen muuttamiseksi majoitus- ja asuintilaksi ovat suppeat, muutokset koskevat 

rajattuja alueita rakennuksen sisällä. Näin ollen toimenpiteet eivät vaikuta esitetyssä muodossa 

rakennuksen arvoihin. Julkisivujen maalauksesta ei ole esitetty mitään muuta kuin kirjaus ”ulkomaalaus” 

hankkeen kuvauksessa. 

100/21.4.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-32466: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännöksen päälle on kuitenkin kielletty eikä sen yli saa ajaa metsäkoneilla. Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä asuinpaikalla olevan asumuspainanteeseen. 

99/21.4.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-33004: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännöksen päälle on kuitenkin kielletty eikä sen yli saa ajaa metsäkoneilla. 

98/21.4.2020 Mikkeli, Rakennuksen purkaminen Tenholankatu 1a: Mikkelin kaupungin tilaaman 

rakennushistoriaselvityksen perusteella rakennuksen purkamiselle ei ole esteitä. 

97/21.4.2020 Mikkeli, Rakennuksen purkaminen Tenholankatu 1a: Mikkelin kaupungin tilaaman 

rakennushistoriaselvityksen perusteella rakennuksen purkamiselle ei ole esteitä. 

96/23.4.2020 Savonlinna, Fingrid Oyj:n sähköasemien rakentaminen: Alueella sijaitsee Aarne Ervin 

suunnittelema muuntamorakennus, joka on noteerattu merkittäväksi rakennukseksi; rakennetun 

kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei muuta huomautettavaa. 

95/20.4.2020 Savonlinna, Kaidansalmi, kaapelin kaivaminen, Elvera Oy: Alueella olevat Salpalinjan 

varustukset eivät estä kaapelin kaivamista. Kaapeli on mahdollisuuksien mukaan kaivettava niin, että 

varustukset kierretään. 

94/20.4.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-33258 ja 1-2020-33281: puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointia kivimuurin päälle on vältettävä. 

93/20.4.2020 Hirvensalmi, Kissakosken voimalaitoksen vesikaton ja yläpohjan korjaussuunnitelmat: 



Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomauttamista suunnitelma-asiakirjoista. 

92/20.4.2020 Mikkeli, Järvi-Suomen Energian sähköverkon saneeraus, Kivisilta-Honkalahti: Alueella 

tunnetaan Otralan linnavuori. Osa alueesta on valtakunnallisesti noteerattua Porrassalmen historiallista 

RKY-aluetta. Alueella sijaitsee myös useampia yksittäisiä kohteita. 

91/20.4.2020 Juva, rakennuslupa 20-0044-R: tiepohja tehdään arkeologin valvonnassa. 

89/29.4.2020 Pieksämäki – Joroinen, voimajohtohanke: Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, että 

topografian perusteella voimajohtoreitillä on tarve muinaisjäännösinventoinnille. Rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa voimajohtoreitistä. 

88/16.4.2020 Pieksämäki, Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutos 2. ehdotus: Savonlinnan 

maakuntamuseo viittaa Museoviraston lausuntoon asemakaavaluonnoksesta päiväyksellä 15.2.2019. Esillä 

olevassa ehdotuksessa on huomioitu tuon lausunnon kommentit. Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole 

huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön tai arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

87/16.4.2020 Pieksämäki, Asemakaavan kumoaminen osassa Leppäkankaan asemakaava-aluetta, oas ja 

luonnos: Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta arkeologisen 

kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

86/16.4.2020 Pieksämäki, Löytynlammen ranta-asemakaavan ehdotus: Savonlinnan maakuntamuseolla ei 

ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta. 

85/16.4.2020 Pieksämäki, Veturitallin uusi ovi, muutossuunnitelmat 15.4.2020: Muutoskuvissa uusi ovi 

soveltuu luontevasti paikalleen, detaljiikka, dimensiot ja värimaailma myötäilevät yläosan säilyvän ikkunan 

suhdemaailmaa ja olemusta. 

84/14.4.2020 Joroisten taajaman maakaapelointi: Kaikki kaivuutyö, joka tehdään muinaisjäännösalueella 

tulee tehdä arkeologisessa valvonnassa. 

83/14.4.2020 Mäntyharju, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-31483: puuston poisto varustuksista on 

varustusten säilymisen kannalta suotavaa, koska mahdollisesti kaatuessaan puiden juurakot rikkoisivat 

varustuksia. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty ja 

metsäkoneilla liikuttaessa on vältettävä kaivantojen yli ajamista. 

82/14.4.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-29844: puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle samoin kuin muu muinaisjäännösten vahingoittaminen on kielletty. 

81/9.4.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-30077: suositus, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä 

varastoitaisi varustusten päälle eikä niiden yli ajettaisi metsäkoneilla. 

80/9.4.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-30117: puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

kuppikivien päälle samoin kuin muu niiden vahingoittaminen esim. metsäkoneilla liikuttaessa on kielletty. 

79/14.4.2020 Juva, Kaskiinharjuntie 119, varastorakennus: Uusi varastorakennus sijoittuu luontevasti 

olemassa olevaan talouskeskuksen karjarakennuksen, korjaamon ja varaston muodostamaan ryhmään, 

sovittaen uudisrakennuksen osaksi kokonaisuutta. Julkisivupiirustuksissa ei ole kirjattu rakennuksen värejä, 

ei peltikatteelle, seinille eikä vuorilaudoillekaan. Värityksen on hyvä olla rakennuskokonaisuuteen ja 

maisemaan sopivia. 



78/22.4.2020 Puumala, Hurissalon osayleiskaavan päivittämisen kaavaehdotus: Savonlinnan 

maakuntamuseo toteaa, ettei sillä ole rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön 

osalta huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 

77/22.4.2020 Puumala, Ryhälän osayleiskaavan päivittämisen kaavaehdotus: Savonlinnan maakuntamuseo 

toteaa, ettei sillä ole rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 

huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 

76/8.4.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-30026: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin kaikenlainen liikkuminen metsäkoneilla 

muinaisjäännösalueella siellä olevien asumuspainanteiden takia. Muinaisjäännös on huomioitu 

metsänkäyttöilmoituksessa. 

75/8.4.2020 Puumala, Kuoreksenniemi-Sahalahti asemakaavan muutos, kaavaehdotus: viittaamme 

kaavaluonnoksen yhteydessä antamaamme lausuntoon, monia asioita on lausuntomme mukaisesti 

täydennetty, mutta on asioita, joita ei ole huomioitu. Vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta Museovirasto 

antaa lausunnon. 

74/7.4.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-26764: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

tervahaudan päälle on kielletty. 

73/7.4.2020 Sulkava, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-27015 ja 1-2020-27016: puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointia varustusten päälle ja metsäkoneilla niiden yli ajamista suositellaan välttämään. 

72/6.4.2020 Pieksämäki, Keskuskatu 16b muutos hotelliksi: Toimenpiteet ovat pääosin rakennuksen sisäisiä 

muutoksia eikä niillä ole vaikutuksia ulkoarkkitehtuuriin. Esitetyt uudet julkisivumainokset ja uusi katos 

soveltuvat luontevasti rakennuksen ilmeeseen. 

71/6.4.2020 Mäntyharju ja Heinola, sähköverkon saneeraus: Suunnittelualueella ei ole sellaisia 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, jotka olisi huomioitava suunnittelussa. 

70/6.4.2020 Joroinen, Pasalantie 178 vesikaton korjaustyöt: Toimenpiteet eivät vastaa kaavamääräysten 

henkeä. 

69/2.4.2020 Pieksämäki, Laaksotie 10 asuinpientalon muutokset: Julkisivujäsentelyn kannalta ikkunoiden 

poistaminen muuttaa rakennuksen yleisilmettä, detaljiikan ja julkisivujäsentelyn keinoin umpiseinäosuuskin 

on tehtävissä niin, että julkisivun henki ei muutu suuresti. 

68/1.4.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-25632: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

varustusten päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin metsäkoneilla varustusten yli ajaminen. 

67/1.4.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitukset 1-2020-27475 ja 1-2020-27478: Hakkuille ei estettä, mutta 

mätästys on tehtävä niin, ettei muinaisjäännöksiin kajota jättämällä niiden ympärille riittävä mätästämätön 

alue. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty 

66/30.3.2020 Joroinen, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-26296: Hakkuille ei estettä, mutta mätästys on 

tehtävä niin, ettei muinaisjäännöksiin kajota jättämällä niiden ympärille riittävä mätästämätön alue. 

Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty. 

65/27.3.2020 Sulkava, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-25436: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

varustusten päälle on kielletty samoin kuin metsäkoneilla varustusten yli ajaminen.  



64/27.3.2020 Pieksämäki, veturitallin uusi ovi: Suunnitelmakuva antaa oven profiloinnista hyvin raskaan 

kuvan verrattuna säilyvään ikkunarakenteeseen ja viereiseen umpioveen. Ovesta on suotavaa tehdä 

hengeltään ja suhteiltaan paremmin vanhaan soveltuva. 

63/23.3.2020 Puumala, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-20550: puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin muu muinaisjäännöksen vahingoittaminen. 

62/20.3.2020 Sulkava, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-22316: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

varustusten päälle on kielletty samoin kuin metsäkoneilla varustusten yli ajaminen. 

61/19.3.2020 Heinävesi, Valamon luostarin rakennushankkeet: Päärakennuksen rekonstruointi mahdollista, 

toteutettava vanhaa rakentamistapaa noudattaen, valkoisen vierasmajan pieni korotus mahdollista, 

sisätiloissa porrashuone ja keskikäytävät arvokkaita tiloja, veljestön keljat joko peruskorjaten tai 

uudisrakennus, jonka sijoituspaikka katsottiin kokonaisuuden osana. 

60/19.3.2020 Heinävesi, Lintulan luostarin Serafimin talo: Muutamia suunnitelmatarkennuksia sekä 

nykytilan dokumentoinnin tilan kysymys. 

59/17.3.2020 Mikkeli, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-22535: puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueille päälle on kielletty. 

58/17.3.2020 Mikkeli, Otavantie 2b, jäähdytysjärjestelmän asennukseen liittyvät julkisivutoimenpiteet: 

Sijaintipaikat rakennusmassan sisäkulmissa on perusteltuja ratkaisuja. Julkisivun väriin sopeuttava 

puurakenne häivyttää rakenteita. Asiakirjoissa ja hakemuksessa ei ole kirjattu mitään koteloiden 

kannatusputkien värimaailmasta. Tämä tulee sävyttää sokkelin värimaailmaan. 

57/8.5.2020 Savonlinna, Punkaharjun keskustaajaman asemakaavaehdotus: Taajamakuvan rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta kaava on toteava kirjaten olemassa olevaa tilannetta ilman varsinaisia 

taajamakuvan kulttuuriympäristön kehittämislinjauksia. Alakoulun laajennuksen rakennusalan esitetty 

sijoitus peittää suojeltua rakennusta ja sen kokonaishahmoa laajalti. Verrattaessa selostusta ja 

kaavamerkintöjä logiikka rakennuskohtaisissa suojelumerkinnöissä ja niiden perusteluissa ei kaikin osin 

täsmää. Arkeologian osalta todetaan, että tunnetut kiinteät muinaisjäännökset on huomioitu 

kaavaehdotuksessa, muutamia huomioita joidenkin kohteiden kaavamerkinnöistä. 

56/13.3.2020 Mikkeli, puistomuuntamo osoitteessa Mikonkatu 9b: Julkisivumateriaalivalinnalla 

huomioidaan sijaintipaikka virastotalokorttelissa, mutta muuten esitetty perusratkaisu ei yllä korttelin 

vastaavien muiden matalien palvelevien rakennusosien ja rakenteiden tasolle. 

55/12.3.2020 Savonlinna, Savonranta, sähkökaapelin kaivaminen Orivirran Linnossa, tarkennus aiempaan 

lausuntoon: Savonlinnan maakuntamuseo tarkentaa aiempaa lausuntoaan ja toteaa, että kaapelin voi 

kaivaa Linnosaarentien päässä olevan kääntöpaikan länsireunaan niin, etteivät kääntöpaikan länsipuolella 

säilyneet Orivirran saarron muurien kiviperustat vaurioidu. Kääntöpaikalla olleet jäänteet ovat tuhoutuneet 

Linnosaarentietä tehtäessä. Linnosaarentien Pienivirran ylittävän kivisillan kohdalla kaapeli kaivetaan sillan 

koillispuolelle eikä siltaan ole tarvetta kajota. 

54/12.3.2020 Rantasalmi, Putkisalo, sähköverkon saneeraus: Toimenpiteillä ei vaikutusta rakennettuun 

kulttuuriympäristöön tai arkeologiseen kulttuuriperintöön muuten kuin, että maakaapeleiden sijoituksessa 

ja kaivutöissä on huomioitava ja varjeltava olemassa olevia kiviaitoja ja muita rakenteita. 

53/11.3.2020 Savonlinna, Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-19322: puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösten päälle samoin kuin esim. niiden yli ajaminen on kielletty. 

 



52/11.3.2020 Pieksämäki, aseman alueen kehittämissuunnitelma: olemassa olevat rakennukset ja 

ympäristö sekä rata-alueen leveyden haasteet on pääosin huomioitu hyvin, muutamin kohdin ratkaisuja on 

syytä harkita. 

51/10.3.2020 Puumala, Pyssyniemi, Tornator Oyj:n metsänkäyttö: Metsänkäytölle ei ole estettä, mutta 

puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin muu 

muinaisjäännöksen vahingoittaminen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asuinpaikalla oleviin 

asumuspainanteisiin, ettei esim. niiden yli ajeta metsäkoneilla. 

50/9.3.2020 Joroinen, Kaitaisten kylän Pannulahden ranta-asemakaavaehdotus: ei huomauttamista 

rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologian osalta. 

49/9.3.2020 Mikkeli, Urpolan koulun väistötilojen rakentaminen, toimenpiteet vesikatolla: Uudet 

toimenpiteet vesikatolla jatkavat vesikatolla jo olevien kattovarusteiden sekä teknisten laitteistojen linjaa. 

Piirustuksissa ei ole kirjattu värisävyjä miltään osin, värien tulee jatkaa vesikatolla jo olevien laitteiden ja 

varusteiden sekä vesikaton väritystä. 

48/5.3.2020 Juva Pohjois-Näärinki: ei huomauttamista kaapelointihankkeesta 

47/3.3.2020 Mäntyharjun nuorisoseuran talon ilmalämpöpumput: asennus tarkistaen esitettyä piirrosta, 

korkeudellisesti kivisokkelin ja ikkunoiden alareunojen linjan väliin, yksiköiden verhous puuritiläverhoilulla, 

maalattuna julkisivuväriin. 

46/3.3.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-18099 Savonlinna: puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle kielletty, erityistä huomiota kiinnitettävä, ettei laikkumätästys ulotu 

muinaisjäännösalueelle. 

45/28.2.2020 Puumala ja Sulkava, sähköverkon saneeraus: ei huomauttamista. 

44/27.2.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-16996 Heinävesi: puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle kielletty. 

43/2.3.2020 Pieksämäki, maatilan vanhan asuinrakennuksen laajentaminen: Esitetyissä piirustuksissa ei ole 

tavoitettu mittasuhteita ja jäsentelyn herkkyyttä suhteessa vanhaan massaan ja vanhan rakennuksen 

suhdemaailmaan. 

42/24.2.2020 Savonlinna, Savonranta, sähköverkon saneeraus: ei huomauttamista maakaapelin reitistä 

41/24.2.2020 Mikkeli, Urpolan koulun väistötilojen rakentaminen: Ikkunoiden vaihtamisen yhteydessä on 

suotavaa, että asiakirjojen viittaukset ja näin ollen uudet ikkunat vastaavat Museoviraston vuonna 2019 

hyväksymää ja käsittelemää ikkunajakoa ja rakennetta; Muilta osin suunnitellut toimenpiteet sijoittuvat 

rakennuksen sisälle rajatuille alueille koskien pääosin kevyitä ja täydentäviä rakenteita, eikä niillä näin ollen 

ole vaikutusta rakennuksen ominaisluonteeseen eikä erityispiirteisiin. 

40/18.2.2020 Pieksämäki, Poleenin vesikattoremontti: esitetyt toimenpiteet jäävät pääosin näkymien 

kannalta katvealueelle rakennuksen keskisellä alueella, räystäsdetaljiikkaan yms. tulee kiinnittää erityistä 

huomiota, jotta rakennuksen arkkitehtoniset arvot eivät kärsi. 

39/20.2.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-14703 Mikkeli: mätästys ja kaikenlainen kajoaminen 

rakenteisiin samoin kuin puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle kielletty. 

38/18.2.2020 Pieksämäki, vanhan maakunnallisesti arvokkaan rakennuksen kuistin laajennus: Laajennus ei 

tavoita alkuperäisen rakennuksen olennaista herkkyyttä, keveyttä eikä suhdeharmoniaa. 



37/17.2.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-13443 Savonlinna: puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa 

varastoida varustusten päälle eikä niiden yli saa ajaa metsäkoneilla, puuston poisto varustuksista suotavaa. 

36/19.2.2020 Pieksämäki, Anolan ranta-asemakaavamuutoksen ehdotus: Ei huomautettavaa rakennetun 

kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

35/19.2.2020 Pieksämäki, Vangasjärven asuinalueen asemakaavan laajennus, ehdotus: Ei huomautettavaa 

rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Kaava-alueella on tehty 

arkeologinen inventointi syyskuussa 2019 (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy). 

34/19.2.2020 Pieksämäki, Pertinkujan alueen asemakaavamuutoksen 3. ehdotus: Rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta viittaamme Museoviraston ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristöviraston aiheesta antamiin lausuntoihin, arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei 

huomautettavaa. 

33/2.3.2020 Mikkeli, vanhan rakennuksen sisätilojen muutoksia: Sisällä tapahtuvat muutostyöt eivät 

vaikuta rakennuksen kaupunkikuvallisiin arvoihin. 

32/13.2.2020 Pieksämäki, koulurakennuksen sisätilojen muutos, huonetilajärjestelyjä: toimenpiteet 

esitetyssä muodossa rajatuilla alueilla rakennuksen sisällä eivät vaikuta rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin 

eivätkä arvoihin. 

31/13.2.2020 Mikkeli, purkulupahakemus: purkaminen köyhdyttäisi kokonaisuutta ja merkitsisi rakennetun 

kulttuuriympäristön arvojen häviämistä. 

30/14.2.2020 Mikkeli, asemakaavan muutos, OAS: Suunnittelualue liittyy valtakunnallisesti arvokkaisiin 

rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Sijainti kahden valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun 

kulttuuriympäristön välissä asettaa haastavat lähtökohdat. 

29/14.2.2020 Mikkeli, asemakaavan muutos, OAS: Sijainti valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun 

kulttuuriympäristön vieressä asettaa haastavat lähtökohdat kaavatyölle. Erityisesti liittymä sairaala-

alueeseen ja sen arvokkaaseen rakennuskantaan tulee tutkia huolella. 

28/12.3.2020 Pieksämäki, vanhan oppilaitosrakennuksen käyttötarkoituksen muutos asunnoksi, 

huonejärjestelytoimenpiteitä rakennuksen sisällä sekä julkisivun maalaus vanhalla värisävyllä vanhoilla 

maaleilla: esitetyt muutostoimenpiteet koskevat rajattuja alueita rakennuksen sisällä, toimenpiteet eivät 

vaikuta esitetyssä muodossa rakennuksen arvoihin. 

27/ 11.2.2020 Joroinen, Pajujoentien sillan uusiminen: sillan uusimisessa varottava kajoamasta lähellä 

olevaan kivikautiseen asuinpaikkaan. 

26/ 11.2.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-12312 Puumala: useita kuvioita kivikautisilla asuinpaikoilla, 

puutavaran ja hakkuujätteen varastointi kielletty muinaisjäännösalueelle samoin kuin äestys niillä, 

suositellaan maastokatselmusta ennen hakkuiden aloittamista. 

25/ 6.2.2020 Maa-aineslupahakemus Sompasaaren soranottoalue, Heinävesi: suunnitelmien mukaisella 

maa-aineksen otolla ei ole vaikutusta kivikautiseen asuinpaikkaan eikä Heinäveden reitin maisema-

alueeseen. 

24/ 5.2.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-10096 Heinävesi: puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa varastoida 

tervahaudan päälle eikä sen yli saa ajaa metsäkoneilla. 

23/ 31.1.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-9634 Puumala: puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa varastoida 

muinaisjäännösalueelle. 



22/ 6.2.2020 Mäntyharju ja Kouvola, Järvi-Suomen Energian sähköverkon saneeraus: ei huomautettavaa 

rakennetun kulttuuriympäristön tai arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

21/ 29.1.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-9046 Juva: puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa varastoida 

muinaisjäännösalueelle. 

20/ 28.1.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-5999 Mäntyharju: puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa 

varastoida muinaisjäännösalueelle eikä rakenteiden yli saa ajaa metsäkoneilla. 

19/ 5.2.2020 Haukivesi-Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos, Rantasalmi: ei huomautettavaa kaavasta 

rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

18/14.2.2020 Savonlinna, Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava: Rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta nostetaan esille kysymykset suojelurakennusten merkitsemisestä yleiskaavaan, 

erilaisten aluerajausten päällekkäisyyksistä sekä määrättyjen kohteiden nostamisesta yleiskaavaan 

suojeltuina alueina tai rakennuksina. Arkeologisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta esitetty kahden 

kohteen poistamista. 

17/14.2.2020 Savonlinna, Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto: Rakennetun kulttuuriympäristön osalta 

peilaten kaupunkipuiston tavoitteisiin nostetaan esille kysymykset joidenkin maisematilassa merkittävien 

rakennettujen kulttuuriympäristöjen mukanaolosta, aluerajausten pohjois-eteläsuuntaisesta kuivan maan 

jatkumosta sekä puiston alueellisesta tartuntapinnasta kaupunkirakenteeseen ja rakennettuun 

kulttuuriympäristöön. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta muokattu kohdeluetteloa. 

16/ 27.1.2020 Pieksämäki, Löytynlammen ranta-asemakaavan muutoksen kaavaluonnos: ei 

huomautettavaa kaavasta rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

15/ 27.1.2020 Puumala, asemakaavan muutos: On suotavaa, että kaikki laaditussa 

kulttuuriympäristöselvityksessä kirjatut kohteet ja alueet noteerataan kaavassa suojelumerkinnöin ja 

lausunnonpyyntövelvottein. 

14/ 27.1.2020 Mikkeli, asemakaavan muutos: Asemakaavamuutosalueella oleva rivitalo on 

kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja sillä on rakennushistoriallisia, historiallisia ja maisemallisia arvoja. Näin 

ollen kaavallisen ohjauksen on suotavaa johdattaa rakennukselle suoritettavia toimenpiteitä niin, että ne 

eivät heikennä rakennuksen arvoja. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei ole huomautettavaa. 

13/ 23.1.2020 Mikkeli, purkulupahakemus: On suotavaa, että rakennusta hoidetaan ja se pidetään 

kunnossa. Rakennukselle voidaan toki miettiä uutta käyttötarkoitusta rakennuskulttuurihistorialliset arvot 

säilyttäen. 

12/ 20.1.2020 Mikkeli, vanhan rakennuksen uusiokäyttö saunana: Uusi käyttö ei vaikuta esitetyssä 

muodossa rakennuksen arvoihin. Se takaa jatkuvuutta rakennuksen kunnossapidolle. Rakennusperinnön 

kannalta ei ole estettä käyttötarkoituksen muutokselle esitetyssä muodossa. 

11/ 15.1.2020 Savonlinna, rakennuksen purkulupahakemus: todettu, että asiaankuuluvalla hoidolla ja 

kunnossapidolla rakennus ei olisi nykyisenkaltaisessa tilassa, rakennuksen siirto uuteen paikkaan voi tarjota 

ainakin osittaisen rakennusosien uudiskäytön. 

10/ 17.1.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-4314 Savonlinna: puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa 

varastoida muinaisjäännösalueelle. 

 



9/ 16.1.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-3622 Savonlinna: puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa varastoida 

varustusten päälle eikä niiden yli saa ajaa metsäkoneilla. 

8/ 16.1.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-3523 Puumala: puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa varastoida 

varustusten päälle eikä niiden yli saa ajaa metsäkoneilla. 

7/ 15.1.2020 Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-1469 Puumala: muistutettu että kalliomaalauksen 

vahingoittaminen on ehdottomasti kielletty. 

6/ 8.1.2020 Pieksämäki, Löytynlammen ranta-asemakaavan muutoksen kaavaluonnos: alueella tehty 

muinaisjäännösinventointi 2019, ei huomautettavaa kaavasta 

5/ 7.1.2020 Savonlinna, Oravin-Joutenveden osayleiskaavanja Jannilan ranta-asemakaavan muutos: ei 

huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 

4/ 7.1.2020 Savonlinna, Pihlajaveden osayleiskaavan muutos, Tuomaala ja Sepänharju: ei huomauttamista 

arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 

3/ 3.1.2020 Enonkoski, Kangassaaren asemakaavan ehdotus: ei huomauttamista, muinaisjäännösalueet on 

riittävästi suojeltu 

2/ 3.1.2020 Puumala, Kureksenniemi-Sahanlahti asemakaavan muutos, luonnos: muinaisjäännösinventointi 

tehty 2011, kosken jäänteet huomioitu kaavassa, Museovirasto lausuu rakennetusta kulttuuriympäristöstä 

ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä 

1/ 2.1.2020 Joroinen, Kirkonkylän asemakaavan muutosten luonnokset: ei huomautettavaa. 

 

 


