
SAVONLINNAN MUSEON LAUSUNTOJA 2021 

 

1 / 5.1.2021  Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-460, Savonlinna: Osin kuviolla sijaitsee viime sotien aikaisen 

Salpalinjan varustuksia. Toisen maailmansodan aikaiset kohteet eivät ole muinaismuistolain suojelemia 

kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ne on kuitenkin otettava 

huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen merkityksensä takia. Metsänkäytölle ei ole 

estettä, mutta Savonlinnan maakuntamuseo kuitenkin suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä 

varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla. 

2 / 5.1.2021  Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-179, Enonkoski: harvennushakkuulle ei ole estettä, mutta 

puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännöksen päälle on kuitenkin kielletty samoin kuin 

kaikenlainen muu toiminta, joka voi vahingoittaa muinaisjäännöstä. 

3 / 15.2.2021  Sähköverkon saneeraus, Juva, Koikkala, ELTEL Networks Oy: Kivikautisen asuinpaikan 

laajuutta ei tunneta, mutta todennäköisesti se ei ulotu tien suunnassa kovin pitkälle matkalle, joten 

Savonlinnan maakuntamuseo katsoo, että maakaapeli on mahdollista kaivaa suunnitelmien mukaan, mutta 

muinaisjäännöksen alueella kaivaminen on suoritettava arkeologin valvonnassa. 

4 / 12.1.2021  Jätevesiviemärin kaivaminen, Mäntyharju: Maakuntamuseo toteaa, että saadun tiedon 

perusteella jätevesiviemäriä kaivettaessa ei kajota kiinteään muinaisjäännökseen, joten kaivamiselle ei ole 

muinaismuistolain puolelta estettä 

5 / 13.1.2021  Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-3553, Juva: ensiharvennuselle ei ole estettä, mutta puutavaran 

ja hakkuujätteen varastointi ensimmäisen maailmansodan aikaisten varustusten päälle on kuitenkin 

kielletty samoin kuin kaikenlainen muu toiminta, joka voi vahingoittaa varustuksia. 

6 / 14.1.2021  Mikkeli, Tuukkalankyläntie, autokatoksen ja varaston rakentaminen: Savonlinnan 

maakuntamuseo toteaa, ette se pysty toistaiseksi ottamaan kantaa rakentamiseen ma-1 alueella, jolla olisi 

arvioitava rakentamisen sopeuttaminen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin 

arvoihin, koska suunnitellun rakennuksen ulkoasu ei ilmene lausuntopyynnöstä. Maakuntamuseolla ei ole 

huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Lähistöllä on sekä esihistoriallisen että historiallisen 

ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä, joten jos rakennustöissä löydetään viitteitä muinaismuistolain 

suojelemasta kiinteästä muinaisjäännöksestä, työt paikalla on heti keskeytettävä ja ilmoitettava asiasta 

Savonlinnan maakuntamuseoon. 

7 / 22.1.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-7211, Mikkeli: Muinaisjäännös ei ole kuvion alueella, mutta 

muinaisjäännös on huomioitava niin, ettei muinaisjäännösalueelle varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä. 

8 / 25.1.2021  Sähköverkon maakaapelointi, Huuhanaho, Mikkeli: Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole 

huomautettavaa kaapelien kaivamisesta. Maakuntamuseo varaa kuitenkin mahdollisuuden tutustua 

kohteeseen tarkemmin keväällä, kun lumi ei enää peitä kohdetta. 

9 / 25.1.2021  Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-8723, Rantasalmi: Muinaisjäännös ei ole kuvion alueella, 

mutta muinaisjäännös on huomioitava niin, ettei muinaisjäännösalueelle varastoida puutavaraa tai 

hakkuujätettä. 

10 / 26.1.2021  Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-8139, Mikkeli: hakkuille ei ole estettä, mutta 

muinaisjäännösalueelle ei saa varastoida puutavara eikä hakkuujätettä eikä muutenkaan kajota kiinteään 

muinaisjäännökseen. 



11 / 28.1.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-8273, Savonlinna: ensiharvennukselle ei ole estettä, mutta 

kivikautisen asuinpaikan alueelle ei saa varastoida puutavaraa eikä hakkuujätettä. 

12 / 1.2.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-9866, Pieksämäki: hakkuille ei ole estettä, mutta kuvioiden 

pohjoispuolella olevan kivikautisen asuinpaikan alueelle ei saa varastoida puutavaraa eikä hakkuujätettä 

13 / 1.3.2021 Asemakaavan muutosehdotus, Linnankatu-Akselinkatu, Savonlinna: Rakennetun 

kulttuuriympäristön kannalta kaavaehdotukseen on luonnosvaiheen jälkeen tehty positiivisia muutoksia. 

Kulman avaaminen ja suunniteltu katuaukio muuttaa maisemaa ja kadun luonnetta merkittävästi. Puuaidan 

säilyttämistä sijoillaan osana puistoa tulee harkita.  

14 / 5.2.2021  Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-12496, Savonlinna: Kuviolle tulevalle maankäytön muutokseen 

johtavalle erityishakkuulle ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida 

muinaisjäännösalueelle. Alueelle tulevasta sähköverkon maakaapeloinnista maakuntamuseo antaa erikseen 

lausunnon. 

15 / 23.2.2021 Malminetsintälupa ML2021_0035 Makkola, Enonkoski ja Savonlinna: Malminetsintäalueelta 

ei tunneta muinaismuistolain (295/63) suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä malminetsintävaiheessa 

ole tarvetta arkeologiselle inventoinnille. Mikäli alueelle suunnitellaan kaivoksen perustamista, tulee 

kaivostoimintaan varatulla alueella tehdä riittävät arkeologiset tutkimukset. Malminetsintälupa-alueella on 

kolme rakennushistoriallisesti arvokasta kohdetta, jotka lupa-alue kiertää. Rakennettu kulttuuriympäristö 

tulee ottaa huomioon, mikäli alueelle suunnitellaan kaivoksen perustamista. 

16 / 23.2.2021 Malminetsintälupa ML2013_0084, Enonkoski ja Savonlinna: Malminetsintäalueelta ei 

tunneta muinaismuistolain (295/63) suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä malminetsintävaiheessa 

ole tarvetta arkeologiselle inventoinnille. Mikäli alueelle suunnitellaan kaivoksen perustamista, tulee 

kaivostoimintaan varatulla alueella tehdä riittävät arkeologiset tutkimukset. Malminetsintälupa-alueella on 

kaksi maakunnallisesti arvokasta rakennuskohdetta, jotka lupa-alue kiertää. Lisäksi lupa-alueen lähistöllä on 

useampia muita arvokkaita kohteita. Rakennettu kulttuuriympäristö tulee ottaa huomioon, mikäli alueelle 

suunnitellaan kaivoksen perustamista. 

17 / 10.2.2021 Voimajohto Vaala-Joroinen, Fingrid: Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, ettei sillä ole 

arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomauttamista voimajohtolinjauksesta Etelä-Savossa Pieksämäen 

kunnan alueella. Voimajohtolinjauksella on tehty arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy, 2020). 

18 / 23.2.2021 Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos ja ranta-asemakaavan laatiminen tilalle 

Metsäkoulu 740-551-15-132: Varpalan metsäkoulun vaiheet on esitelty liitteessä pääpiirteissään, mutta 

tarkempi ote olisi ollut toivottavaa. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta ei muuta huomautettavaa. Ei 

huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

19 / 10.2.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-14908, Puumala: Kuvioille tuleville harvennushakkuille ei ole 

estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueelle 

20 / 11.2.2021 Paasniementien yksityistien vanhan sillan purkaminen ja uuden putkisillan rakentaminen 

Raikuunsalmeen: Piirustuksessa esitetyn vaihtoehdon myötä sillan tyyppi muuttuisi toisenlaiseksi eli 

teräsputkisillaksi, joka maantäyttöineen muuttaa rantamaisemaa. Raikuun kanavan kulttuurihistorialliset, 

historialliset ja maisemalliset arvot säilyvät pitäytymällä palkkisillassa, jonka materiaali voi olla myös muuta 

kuin puuta. 

21 / 8.3.2021  Puumalan kunnan rakennusjärjestys: Esitetään joitain tarkentavia lisäyksiä esim. 

lausuntopyyntövelvoite. Rakennusjärjestysehdotuksessa ei ole huomioitu muinaismuistolain (295/63) 

suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaikissa rakennushankkeissa tulee selvittää, tunnetaanko 



hankealueelta muinaisjäännöksiä ja muinaisjäännöstä tai muinaisjäännösaluetta koskevat suunnitelmat 

tulee toimittaa hyvissä ajoin lausuttavaksi museoviranomaiselle. 

22 / 16.2.2021 Vapaa-ajan rakennuksen purkaminen ja saunarakennuksen sekä venevajan rakentaminen, 

Mäntyharju: Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, ettei sillä ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 

huomautettavaa vapaa-ajan rakennuksen purkamisesta ja saunarakennuksen sekä venevajan 

rakentamisesta. Maakuntamuseo kuitenkin pyytää ilmoittamaan maakuntamuseon arkeologille hyvissä 

ajoin ennen saunarakennuksen perustusten kaivamista asiasta, jotta arkeologi voi tarvittaessa tulla 

valvomaan työtä sekä mahdollisuuksien mukaan samalla myös selvittämään onko suunnitellun uuden 

vapaa-ajan rakennuksen kohdalla tarkempaa arkeologista tutkimusta vaativaa kiinteää muinaisjäännöstä. 

Samoin maakuntamuseo pyytää lähettämään uuden vapaa-ajan rakennuksen rakennuslupahakemuksen 

lausuntoa varten Savonlinnan maakuntamuseoon, jotta maakuntamuseo voi arvioida arkeologisten 

tutkimusten tarpeen. 

23 / 24.2.2021 Heponiementie 2, Jäppilä, rakennuksen sisätilojen muutos: Suunnitelmista ei ole 

huomautettavaa. 

24 / 16.2.2021 Asevelikatu 14, Savonlinna: Asevelikatu 14 on alueen A-tyyppitaloista yksi parhaiten 

säilyneistä ja rakennuksen nykyisessä muodossa säilyminen on suotavaa. Mahdollinen laajennus voi tulla 

kyseeseen, jos se voidaan suunnitella ympäristöön sopivaksi, eikä muutos heikennä alueen ja rakennuksen 

rakennushistoriallista, kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa. 

25 / 16.2.2021 Vanhan Seurahuoneen julkisivun led-näyttö, Savonlinna: Rakennuksen julkisivu on 

harmoninen, joka syntyy symmetrisesti sommitelluista ikkunanauhoista. Esitetyn lainen suuri led-näyttö 

heikentää rakennuksen julkisivun harmonisuutta ja rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa. 

26 / 19.2.2021 Vuokalan myllyn ilmalämpöpumput, Savonranta: Ulkoyksiköiden asentamisen myötä 

rakennuksen ulkonäkö muuttuu. Ehdotettu ulkoyksiköiden paikka siipirakennuksen länsisivulla ei ole paras 

mahdollinen. 

27 / 4.3.2021  Pieksämäen vanhan kaupungintalon kattoremontti: Katteen korjaamista uusimisen sijaan 

tulee harkita ensisijaisesti. Aluslaudoituksen vaurioituneet kohdat uusitaan ja pelti paikataan sinkityllä 

pellillä eli noudatetaan nykyisen katteen tyyliä. Vesikatteen pinnoitusta polyureapinnoitteella ei suositella. 

Nykyisen katteen mahdollinen pintakäsittely tulee selvittää, että uuden maalin soveltuvuus katteeseen 

voidaan varmistaa. Uuden maalin värisävyn tulee noudattaa vanhaa. Syöksytorvet ja rännit tulee uusia 

entisen mallin mukaan. Koko katon uusiminen on mahdollista, jos paikalliset korjaustyöt eivät ole riittävät. 

Hormien juurien kallistuksien pohjarakenteiden korjauksille ei ole estettä ja kaikkien lahovaurioiden 

korjaukset tulee tehdä myös. Esitetyistä tuuliohjaimista tulee lähettää museolle suunnitelma tai kuva 

arvioitavaksi sekä periaatepiirros räystästuuletuksen periaatteesta. Se ei saa vaikuttaa oleellisesti 

rakennuksen räystäisiin tai muuten ulkonäköön. Katon voi jättää sinkitylle pellille ainakin tässä vaiheessa, 

pinnoitetta ei suositella. Syöksytorvet uusitaan entisen mallin mukaan. Korjaustoimenpiteiden tarkemmat 

suunnitelmat ja työselitys on hyvä lähettää museolle nähtäväksi. 

28 / 16.2.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-17851, Savonlinna: Kuviolle tulevalle avohakkuulle ei ole 

estettä. Kuviolla ei ole tarvetta maanmuokkaukselle. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa 

varastoida muinaisjäännösalueelle. Savonlinnan maakuntamuseo kehottaa välttämään metsäkoneilla 

ajamista muinaisjäännösalueella kuviolla mahdollisesti olevan asumuspainanteen takia. 

29 / 23.2.2021 Haukivesi-Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos, ehdotus: Alueelta ei tunneta 

muinaismuistolain 295/63 suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta mikäli rakennustöissä sellaisia 

havaitaan, on työt paikalla välittömästi keskeytettävä ja ilmoitettava asiasta Museovirastoon tai 



Savonlinnan maakuntamuseoon. Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole muuta huomautettavaa 

arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

30 / 22.2.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-18994, Savonlinna: avohakkuulle ja mätästykselle ei ole 

estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueelle eikä 

metsäkoneilla saa ajaa kaivantojen yli. Muinaismuistolain mukaan kiinteän muinaisjäännöksen rajojen 

katsotaan kulkevan 2 m päässä muinaisjäännöksen näkyvistä ulkorajoista, joten mätästys tätä lähempänä 

kaivantoja on myös kielletty, mikäli kaivantoja on kuvioiden alueella. Puustoa saa poistaa rajoituksetta 

myös muinaisjäännösalueelta 

31 / 23.2.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-19530, Rantasalmi: harvennushakkuulle ei ole 

muinaismuistolain puolelta estettä. Muinaisjäännösalueelle ei kuitenkaan saa varastoida puutavaraa tai 

hakkuujätettä. 

32 / 26.2.2021 Virtasalmen kirkonkylän koulun julkisivumaalaus: Rakennuksessa ei voi käyttää vanhoja 

toisille rakennuksille tehtyjä maalaustyöselityksiä, jos ei tiedetä varmasti mitä maalia rakennuksessa on 

käytetty. Lisäksi työselityksissä mainittujen aineiden ja menetelmien tilalle on voinut tulla parempia 

vaihtoehtoja. Rakennuksessa käytetty maali tulee selvittää. Jos maalityyppiä ei voida varmistaa asiakirjoista 

tai havainnoimalla, maalinäyte voidaan lähettää analysoitavaksi esim. maalitehtaalle. Vanhoissa 

puurakennuksissa suositellaan käytettäväksi perinteisiä maaleja, kuten öljymaalia. Mahdollisten 

julkisivukorjausten tulee noudattaa rakennuksen tyyliä. Rakennuksen julkisivuvärin vaihtoa paremmin 

rakennuksen tyyliin ja ikään sopivaksi tulisi harkita. Rakennuksen julkisivuissa käytetyt värit voi yrittää 

selvittää asiakirjoista ja/tai tekemällä julkisivuun väriportaat. 

33 / 19.3.2021 Keskuskatu 22 purkulupahakemus, Pieksämäki: Rakennuksen purkaminen on valitettavaa 

sen sopiessa hyvin Keskuskadun ajallisesti moninaiseen, mutta yhtenäiseen ilmeeseen. Purkamisen sijaan 

tulee harkita rakennuksen korjaamista. 

34 / 15.3.2021 Pertinkuja 1 purkaminen, Pieksämäki: Rakennuksella on todettu olevan kulttuurihistoriallisia 

arvoja, mikä ei ole näkynyt rakennuksen säilyttävänä vaihtoehtona kaavojen päivityksissä. Savonlinnan 

maakuntamuseo pitää rakennuksen purkamista valitettavana. 

35 / 3.3.2021 Paloaseman asuntolaosan purkaminen, Virtasalmi, Pieksämäki: Voimassa olevissa kaavoissa ei 

ole rakennusta suojelevia merkintöjä. Savonlinnan maakuntamuseo ei näin ollen näe asuntolan 

purkamiselle estettä. 

36 / 12.3.2021 Nenonpellontie 40 poikkeaminen, Pieksämäki: Suunnitellun rakennuksen ulkoasu mukailee 

paikalla sijainnutta rivitaloa, mutta erottuu etenkin massoittelultaan alueen alkuperäisestä 

rakennuskannasta. On ymmärrettävää, että rakennuksen suunnitteluun vaikuttaa väistämättä 

hoitolaitoksen erityistarpeet ja esitetty ratkaisu on perusteltu. Jatkoa ajatellen alueesta on suotavaa tehdä 

rakennushistoriaselvitys myöhempien suunnitelmien sekä kulttuuriympäristön arvojen säilymisen 

turvaamisen tueksi. 

37 / 15.3.2021 Nenonpellontie 40 uudisrakennus, Pieksämäki: Rakennuksen ulkoasu mukailee paikalla 

sijainnutta arkkitehti Aulis Blomstedtin suunnittelemaa rivitaloa, mutta erottuu etenkin massoittelultaan 

alueen alkuperäisestä rakennuskannasta. Rakennuksen suunnitteluun vaikuttaa väistämättä hoitolaitoksen 

erityistarpeet ja esitetty ratkaisu on perusteltu. 

38 / 31.3.2021 Virtasalmen taajaman asemakaavamuutoksen luonnos, Pieksämäki: Maamiesseuran talon 

luhtiaitta on merkitty kaavakartassa sr-merkinnällä, mutta kaavaselostuksessa sitä ei erikseen mainita. Aitta 

tulee mainita selvyyden vuoksi myös selostuksessa. Museo ehdottaa, että sr-merkintä lisätään kirkolle ja 

kellotornille. Museo katsoo myös kunnantalolla, kunnanlääkärintalolla ja terveystalolla olevan 



kulttuurihistoriallista arvoa ja kohteiden vaalimisen turvaaminen kaavassa olisi suotavaa. Kohteet jäävät 

kaavaluonnoksessa kokonaan suojelumerkintöjen sekä aluemerkinnän ulkopuolelle. Museo esittää 

kaavaluonnoksen sr-suojelumääräykseen lisättäväksi, että rakennusta ei saa purkaa ja rakennusta 

koskevista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kaavamerkintöjen ma-1 ja Y/s 

määräyksiin tulee lisätä, että rakennuksia ja aluetta koskevista toimenpiteistä on pyydettävä 

museoviranomaisen lausunto. Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole huomauttamista arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta. 

39 / 31.3.2021 Tukikohdantie 14 ja Vanha Jyväskyläntie 12 asemakaavamuutosten ehdotus, Pieksämäki: Ei 

huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön tai arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

40 / 15.3.2021 Satamankuja 2 purkaminen, Mikkeli: Rakennukselle tulee ensisijaisesti miettiä uutta 

käyttötarkoitusta purkamisen sijaan. 

41 / 15.3.2021 Ratavartijan vahtituvan katetyypin muutos, Punkaharju, Savonlinna: Katteen vaihto on 

perusteltu, vanha kolmiorimahuopa säilytetään uuden alla ja säilyneimmät tiilet hyödynnetään saunan 

katteessa. Savonlinnan maakuntamuseo ei näe estettä katteen vaihdolle. 

42 / 8.3.2021  Autokatos- ja varastorakennuksen rakentaminen, Tuukkalankylätie 7, Mikkeli: Rakennus 

soveltuu ulkoasultaan ympäristöön, mutta sen sijainti rikkoo entisen kasarmialueen rakennetta. 

Rakennuksen sijainti olisi parempi alueen reunalla. 

43 / 9.3.2021  Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-20834 Sulkava: Metsänkäytöstä ei ole arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta huomauttamista. Kuvioiden tuntumassa metsäautotien varrella sijaitsee 

kivikautinen asuinpaikka, mutta metsänkäytöllä ei ole vaikutusta siihen. Puutavaran ja hakkuujätteen 

varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty samoin kuin muinaisjäännöksen vahingoittaminen 

esim. metsäkoneilla liikuttaessa 

44 / 9.3.2021  Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-21494, Mikkeli: harvennushakkuille ei ole muinaismuistolain 

osalta estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty 

samoin kuin muinaisjäännöksen vahingoittaminen esim. metsäkoneilla liikuttaessa. 

45 / 9.3.2021  Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-23434, Rantasalmi: Kuviolle on tulossa ylispuiden poisto eikä 

sille ole muinaismuistolain osalta estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi pyyntikuoppien päälle on 

kuitenkin kielletty samoin kuin niiden yli ajaminen metsäkoneilla liikuttaessa 

46 / 11.3.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-24213, Savonlinna: Kuviolle on tulossa avohakkuu ja 

laikkumätästys. Hakkuille ei ole muinaismuistolain osalta estettä ja puustoa voi poistaa ilman rajoituksia, 

mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin 

[ensimmäisen maailmansodan aikaisten] kaivantojen vahingoittaminen esim. metsäkoneilla liikuttaessa. 

Laikkumätästystä tehtäessä on huomioitava muinaismuistolain 5 §, jonka mukaan muinaisjäännöksen 

suoja-alueen leveys on kaksi metriä muinaisjäännöksen näkyvissä olevista ulkoreunoista. 

47 / 11.3.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-23986, Puumala: Kuviolle on tulossa siemenpuuhakkuu ja 

laikutus. Hakkuille ei ole muinaismuistolain osalta estettä eikä kuvio todennäköisesti ulotu 

muinaisjäännösalueelle, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty. 

48 / 12.3.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-24857 Raiskionniemi, Savonlinna: Kuviolle on tulossa 

harvennushakkuu eikä hakkuille ole muinaismuistolain osalta estettä ja puustoa voi poistaa ilman 

rajoituksia, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin 

[ensimmäisen maailmansodan aikaisten] kaivantojen vahingoittaminen esim. metsäkoneilla liikuttaessa. 

Varustukset on huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa. 



49 / 7.4.2021 Maaherrankatu 31 asemakaavan muutosehdotus, Mikkeli: Arkeologisen kulttuuriperinnön 

osalta ei ole huomautettavaa. Talousrakennuksen kaavamääräyksessä voi käyttää neuvottelutahon nimenä 

kaupunkisuunnittelun lisäksi pelkästään museoviranomaista, tai Savonlinnan maakuntamuseon tilalla 

alueellista vastuumuseota. 

50 / 18.3.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-25965, Enonkoski: Muinaisjäännös sijaitsee kuvioiden 

ulkopuolella, mutta se on huomioitava metsänkäytössä niin, ettei puutavaraa tai hakkuujätettä varastoida 

muinaisjäännösalueelle. 

51 / 18.3.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-25654, Savonlinna: Muinaisjäännös sijaitsee kuvioiden 

ulkopuolella, mutta se on huomioitava metsänkäytössä niin, ettei puutavaraa tai hakkuujätettä varastoida 

muinaisjäännösalueelle eikä muinaisjäännösalueella olevan asumuspainanteen yli ajeta metsäkoneilla. 

52 / x.4.2021 Ravintolan terassialueen laajennus ja kattaminen, Hallituskatu 5, Mikkeli, HAKEMUS 

PERUTTU 

53 / 1.4.2021 Mikkeli 24. kaupunginosa (Oravinmäki), Hormikuja, OAS: Ei huomautettavaa rakennetun 

kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

54 / 1.4.2021 Sähköverkon saneeraus Moinsalmi-Inkilä, Savonlinna, Eltelnetworks: Suunnittelualueen 

tunnetut kiinteät muinaisjäännökset ja viime sotien aikaiset Salpalinjan varustukset, jotka on suojeltu 

muinaismuistolailla tai otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, on esitetty 

liitekartassa. Savonlinnan maakuntamuseo pyytää lähettämään sähköverkon saneeraussuunnitelman 

nähtäväksi sen tarkennuttua. 

55 / 30.3.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-29845, Mikkeli: Kuviolle on tulossa ylispuiden poisto eikä sille 

ole muinaismuistolain osalta estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on 

kuitenkin kielletty. Muinaisjäännös on huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa 

56 / 1.4.2021 Kahvila-ravintola Kaivopirtin terassin lasitus, Kerimäki, Savonlinna: Lähestyttäessä kirkonkylää 

etelästä näkymä kirkolle ei heikenny merkittävästi terassimuutoksen myötä.  

57 / 23.4.2021 Maa-aineksenotto, Huntinvuori, Mikkeli: Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä ei ole 

tietoa suunnitelma-alueella olevista muinaismuistolain (295/63) suojelemista kiinteistä 

muinaisjäännöksistä, eivätkä murskeaseman suorat maisemalliset vaikutukset ulotu arvokkaalle 

kulttuurimaisema-alueelle.  

58 / 15.4.2021 Puistometsäntie 14, Punkaharju: Museolla ei ole huomautettavaa kasvihuoneen suhteen. 

Ullakkotilaa lisäeristetään sisäpuolelta. Rakenteen tekniseen toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota ja 

pohtia onko ulkoseinien lisäeristys tarpeellista. Terassi, luiska ja uudet ovet tulee sovittaa 

yksityiskohdiltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään huolellisesti rakennukseen ja ympäristöönsä. 

59 / 8.4.2021 Uutela tilan lämmitysmuodon muutos, Hirvensalmi: Toimenpide ei aiheuta näkyviä muutoksia 

rakennuksen ulkoasuun tai ympäristöön.  

60 / 9.4.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-32191, Savonlinna: Kuviolle tulevalle avohakkuulle ja 

mätästykselle ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida 

muinaisjäännösalueelle eikä metsäkoneilla saa ajaa [ensimmäisen maailmansodan aikaisten] kaivantojen 

yli. Muinaismuistolain 5 § mukaan kiinteän muinaisjäännöksen suoja-alueen leveys on kaksi metriä 

muinaisjäännöksen näkyvissä olevista ulkoreunoista, joten mätästys tätä lähempänä kaivantoja on myös 

kielletty. Puustoa saa poistaa rajoituksetta myös muinaisjäännösalueelta. 



61 / 12.4.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-32738, Savonlinna: Muinaismuistolain puolelta hakkuille ei ole 

estettä, mutta puutavaraa tai hakkuujätettä ei saa varastoida muinaisjäännösalueelle. 

Metsänkäyttöilmoituksen mukaan uudistushakkuualueille ei ole tulossa maanmuokkausta 

62 / 23.4.2021 Mikkeli, Ristiina, Heimari, sähköverkon maakaapelointihanke JSE: Savonlinnan 

maakuntamuseolla ei ole huomauttamista, jos kaapelointi tehdään muinaisjäännöksen kohdalla tien 

eteläpuolelle. Mikäli kaapelointi tehdään tien pohjoispuolelle, hankkeen toteuttajan on varauduttava 

riittäviin arkeologisiin tutkimuksiin muinaisjäännösalueella. 

63 / 23.4.2021 Huvilan tontin kehityssuunnitelmaluonnos, Savonlinna: Suunnitelmissa on huomioitu 

Huvilan näkyminen järvelle päin, toimenpiteet eivät vaadi puiden kaatoa ja avoterassissa on huomioitu 

hyvin maaston muoto. Esiintymislava ja suuri tapahtumateltta peittävät osan Huvila-rakennuksesta järveltä 

päin katsottuna, mutta teltta on pystyssä vain tapahtumien aikaan. Avoterassin telttavaraus on poistettu 

viimeisimmistä suunnitelmista, mikä on positiivista.  

64 / 19.4.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-34391, Sulkava: Metsänkäyttöilmoituksen mukaan alueelle on 

tulossa harvennushakkuu eikä sille ole muinaismuistolain puolelta estettä, mutta puutavaraa tai 

hakkuujätettä ei saa varastoida muinaisjäännösten päälle eikä niiden yli saa ajaa metsäkoneilla tai 

muutenkaan vahingoittaa niitä. 

65 / 23.4.2021 Metsitystukihakemus, Enonkoski: ei huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 

metsitystuen myöntämiseen. 

66 / 26.4.2021 Linnankatu 19a korjaukset, Savonlinna: Rappusten ja tukimuurien liuskekivet ovat oleellinen 

osa rakennuksen arkkitehtuuria ja niiden säilyttäminen on suotavaa. Tukimuureissa on hyvä noudattaa 

nykyistä betoninväriä. Vanhojen puuikkunoiden uusiminen kunnostamisen sijaan heikentää kohteen 

rakennushistoriallista arvoa, joten ikkunoiden kunnostaminen on suositeltavampaa, kuin uusiminen. 

67 / 3.5.2021 Huvilan tontin yleisörakennelmat, Savonlinna: Väliaikainen sauna on puollettavissa poiketen 

valmistajan piirustuksista muutamin muutoksin. Saimaa-shop vaunu on helposti siirrettävissä ja myös 

puollettavissa tilapäisenä.  

68 / 21.5.2021 Poikkeamislupa, rakennusten purkaminen, Porrassalmentie 37, Mikkeli: Poikkeamiseen 

voidaan katsoa olevan edellytyksiä rakennusten vaurioiden ja heikon korjattavuuden kannalta, mutta 

samalla menetettäisiin osa Porrassalmen kulttuurimaiseman historiallista kerrostumaa.  

69 / 3.5.2021 Metsolankadun ruotsalaistalojen täydennysrakentaminen, Mikkeli: Museo toteaa, että alueen 

kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot ja kokonaisuus tulee huomioiduksi parhaiten päivittämällä 

vanhat asemakaavat ja tekemällä alueelle rakentamistapaohjeet. Täydennysrakentaminen tonteille 

erillisinä piharakennuksina on parempi vaihtoehto, kuin nykyisten asuinrakennusten mittava 

laajentaminen. Olemassa olevien rakennusten hallittu laajentaminen voi olla kuitenkin mahdollista hyvällä 

suunnittelulla. Täydennysrakentamisen tulee sopia ympäristöön. 

70 / 6.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-42355 Sulkava: harvennushakkuulle ei ole muinaismuistolain 

puolelta estettä, mutta puutavaraa tai hakkuujätettä ei saa varastoida hiilimiilun päälle eikä sen yli saa ajaa 

metsäkoneilla tai muutenkaan vahingoittaa sitä. 

71 / 20.5.2021 Huvilakatu 31, D-rakennuksen purkaminen ja julkisivumuutos, Pieksämäki: Rakennuksella ei 

ole todettu olevan sellaisia kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka estäisivät sen purkamisen. 

72 / 6.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-42574, Rantasalmi: Muinaisjäännös ei sijaitse kuviolla eikä 

hakkuille ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty. 



73 / 10.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-44139, Savonlinna: harvennushakkuulle ei ole estettä. 

Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueelle eikä metsäkoneilla saa 

ajaa kuvion rajan tuntumassa olevan asumuspainanteen yli. 

74 / 10.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-44097, Pieksämäki: harvennushakkuulle ei ole estettä. 

Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee kuvion ulkopuolella ja on huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa. 

75 / 10.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-43332, Enonkoski: Kuviolle tulevalle ensiharvennukselle ei ole 

estettä. 

76 / 10.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-42334, Puumala: Alue on maakuntakaavassa maakunnallisesti 

arvokasta maisema-aluetta, mutta Savonlinnan museo toteaa, ettei kaavamerkinnällä ole vaikutusta 

metsänkäyttöön. 

77 / 10.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-41984, Savonlinna: Kuviolle tulevalle avohakkuulle ja 

kaivurilaikutukselle ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida 

muinaisjäännösalueelle eikä metsäkoneilla saa ajaa [ensimmäisen maailmansodan aikaisten] kaivantojen 

yli. Muinaismuistolain 5 § mukaan kiinteän muinaisjäännöksen suoja-alueen leveys on kaksi metriä 

muinaisjäännöksen näkyvissä olevista ulkoreunoista, joten laikutus tätä lähempänä kaivantoja on myös 

kielletty. Puustoa saa poistaa rajoituksetta myös muinaisjäännösalueelta. 

78 / 10.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-42137, Sulkava: harvennushakkuulle ei ole muinaismuistolain 

puolelta estettä, mutta puutavaraa tai hakkuujätettä ei saa varastoida tervahaudan päälle eikä sen yli saa 

ajaa metsäkoneilla tai muutenkaan vahingoittaa sitä. 

79 / 10.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-44097, Pieksämäki: harvennushakkuulle ei ole estettä. 

Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee kuvion ulkopuolella. 

80 / 10.5.2021 Metsitystukihakemus, Mikkeli: Savonlinnan museo toteaa, ettei sillä ole arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta huomauttamista metsitystuen myöntämiseen. 

81 / 14.5.2021 Urheilupuiston koulun purkamislupahakemus, Mikkeli: Vaikka rakennusta ei ole suojeltu, 

omaa se kulttuurihistoriallista arvoa ja sen maisemallinen vaikutus on etenkin rakennuksen itäpuolella 

merkittävä. Museo suosittelee rakennuksen säilyttävää ratkaisua purkamisen sijaan. Asemakaavan päivitys 

palvelisi parhaiten tontin käyttötarkoituksen mahdollisuuksien arviointia. 

82 Pökkäänranta 

83 / 28.5.2021 Keskuskatu 32, aidan kunnostus, Pieksämäki: Savonlinnan museolla ei ole huomautettavaa 

suunnitelmasta. 

84 / 31.5.2021 Enonhovin asemakaavamuutos, Enonkoski: Kaavaehdotuksen kaavamerkinnöissä ja 

yleismääräyksissä on huomioitu arvokkaat kulttuuriympäristöt. Museo kuitenkin katsoo, että saunan osalta 

kulttuuriympäristön arvot tulevat paremmin huomioiduksi, kun kaavamääräykseen lisätään ohjaava ehto 

kulttuuriympäristöllisten ja maisemallisten arvojen huomioimisesta uudisrakennusta suunniteltaessa. 

Saunan rakennusoikeus vaikuttaa myös kovin suurelta. Enonkoskessa toimineen vesisahan jäänteet on 

suojeltu muinaismuistolailla 295/63 ja ne on merkitty asianmukaisella kaavamerkinnällä ja 

kaavamääräyksellä kaavaehdotukseen. VL/s, sr, sm ja rky kaavamääräysten yhteydessä sanotaan, että 

toimenpiteistä tulee pyytää alueellisen vastuumuseon (Savonlinnan maakuntamuseo) lausunto. Alueellinen 

vastuumuseo kaavamääräyksessä olisi riittävä.  



85 / 14.5.2021 Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027: 

Savonlinnan museo toteaa, että yhteistyö toimenpiteiden suunnittelussa, kun toimenpiteet sijoittuvat 

arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin, on tärkeää. 

86 / 16.6.2021 Varpalan ranta-asemakaavaehdotus: Liitteenä olevaa rakennuskannan selvitystä on 

täydennetty, mutta selvityksessä olisi ollut hyvä olla enemmän ja laadukkaampia valokuvia, jotta 

rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja olisi pystynyt paremmin arvioimaan. Saijonmaiden 

suunnittelemilla Varpalan rakennuksilla on sivistyshistoriallista arvoa entisinä ja vanhimpina metsäkoulun 

rakennuksina, sekä rakennushistoriallista arvoa arkkitehtien tuotantona ja tyypillisinä 1960-luvun 

rakennuksina. Rakennuksiin tehdyistä muutoksista tulisi tietää tarkemmin rakennuskohtaisesti, jotta niiden 

säilyneisyyttä voisi arvioida paremmin. Museo suosittelee toimittamaan parempia valokuvia kohteista tai 

sopimaan katselmuksen paikanpäälle, jotta rakennusten mahdolliset arvot saadaan mahdollisimman hyvin 

selvitetyiksi ja tuleeko kohteita huomioida erityisemmin kaavassa. 

87 / 18.6.2021 Ristiinan kunnantalo OAS, Mikkeli: Kaavakartassa olisi hyvä näkyä ja mainita selkeästi, että 

alue on RKY-aluetta. Kunnantalon ulkorakennusta ei ole inventoitu ja sen mahdolliset kulttuurihistorialliset 

arvot tulee selvittää kaavatyön yhteydessä. 

88 / 4.6.2021 Ylä-Kokkola II, Puumala: Mahdollinen purkaminen heikentäisi rakennetun ympäristön 

historiallista kerroksellisuutta ja kulttuurimaiseman arvoa. Katselmuksen perusteella rakennus vaatii 

mittavaa korjaamista takaisin asuinkäyttöön sopivaksi. Kohteen historiallinen sijainti kirkonkylällä ja sen 

voimakkaan jyrkkäharjainen ristipäätykatto tekevät rakennuksesta kuitenkin paikallisesti erottautuvan 

kohteen, jonka soisi säilyvän. Rakennuksen siirtäminen on parempi vaihtoehto kuin kokonaan 

hävittäminen, mutta paikan vaihdossa rakennus menettää aina osan kulttuurihistoriallisesta arvostaan ja 

historiallisesta todistusvoimastaan, ja samalla maiseman historiallinen kerroksellisuus heikkenee. Jos 

rakennus puretaan siirtoa varten, on suositeltavaa dokumentoida olemassa oleva tilanne, säilyttää 

rakennusosia mahdollisimman paljon ja käyttää asiantuntijaa suunnittelussa. 

89 / 26.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-47951, Rantasalmi: Muinaisjäännös sijaitsee aivan kuvioiden 

eteläreunalla eikä sillä ole juurikaan vaikutusta metsänkäyttöön. Kuviot voi harventaa suunnitelman 

mukaan, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty. 

Metsäkoneilla ei saa ajaa asumuspainanteiden yli myöskään kuvioiden eteläpuolella liikuttaessa. 

90 / 26.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-47983, Rantasalmi: Harvennushakkuulle ei ole 

muinaismuistolain osalta estettä, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on 

kielletty eikä metsäkoneilla saa ajaa asumuspainanteiden yli tai muutenkaan vahingoittaa niitä. 

91 / 26.5.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-47542, Enonkoski: Kuviolle on tulossa avohakkuu ja 

laikkumätästys eikä sille ole muinaismuistolain osalta estettä, mutta puutavaran ja hakkuujätteen 

varastointi tervahaudan päälle on kielletty eikä metsäkoneilla saa ajaa tervahaudan yli tai muutenkaan 

vahingoittaa sitä. Muinaismuistolain mukainen suoja-alue on 2 m tervahaudan näkyvistä ulkoreunoista eikä 

sitä lähempänä tervahautaa saa laikuttaa. Puustoa voi poistaa tervahaudasta suunnitelmien mukaan. 

92 / 29.6.2021 Sähkö- ja kuitukaapelien sijoittaminen Jänneveden Virtasalmeen, Savonlinna: Suunnitelma-

alue on osin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009 Punkaharjun 

laivareitin huvilat). Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei huomautettavaa. 

93 / 2.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-51722, Mikkeli: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei ole 

estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueelle eikä 

metsäkoneilla saa ajaa [ensimmäisen maailmansodan aikaisten] kaivantojen yli. Puustoa saa poistaa 

rajoituksetta myös muinaisjäännösalueelta. 



94 / 31.5.2021 Suur-Savon Sähkö Oy:n kaapelointi, Sulkava, Lohilahdentie 200-900: Kaapelointi ei heikennä 

alueen kulttuurihistoriallisia tai maisemallisia arvoja. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei 

huomauttamista suunnitelmasta. 

95 / 2.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-48379, Pieksämäki: Kuviolle tulevalle avohakkuulle ei ole 

estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida röykkiöiden päälle eikä metsäkoneilla saa 

ajaa niiden yli. Puustoa saa poistaa rajoituksetta myös röykkiöiden päältä. Muinaismuistolain 5 § mukaan 

muinaisjäännöksen suoja-alue on 2 m sen näkyvistä ulkoreunoista, jos muinaisjäännöksen ja siihen 

kuuluvan suoja-alueen rajoja ei ole vahvistettu, joten mätästys on kielletty tätä lähempänä röykkiöitä. 

96 / 2.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-47426, Savonlinna: toisen maailmansodan aikaiset kohteet 

eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Kuviolle on tulossa avohakkuu eikä sille ole estettä. Savonlinnan museo kuitenkin 

suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta 

metsäkoneilla tai niiden alueella mätästetä. 

97 / 2.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-51857, Savonlinna: Kuviolle on tulossa avohakkuu ja laikutus 

eikä hakkuille ole muinaismuistolain osalta estettä ja puustoa voi poistaa ilman rajoituksia, mutta 

puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin [ensimmäisen 

maailmansodan aikaisten] kaivantojen vahingoittaminen esim. metsäkoneilla liikuttaessa. 

Muinaismuistolain 5 § mukaan kiinteän muinaisjäännöksen suoja-alueen leveys on kaksi metriä 

muinaisjäännöksen näkyvissä olevista ulkoreunoista, joten laikutus tätä lähempänä kaivantoja on myös 

kielletty 

98 / 31.5.2021 Kiinteistö Oy Possen muutossuunnitelmat, Savonlinna: Lisälämmöneristeen sopivuus 

hirsirakennuksen tekniseen toimivuuteen tulee varmistaa ja mahdollisten vanhempien pintojen, ovien, 

ikkunoiden jne. säilyminen on suotavaa. 

98 / 24.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-52487, Savonlinna: Toisen maailmansodan aikaiset kohteet 

eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Hakkuille ei kuitenkaan ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointia 

varustusten päälle ei suositella niiden näkyvyyden ja säilymisen takia ja varustusten yli ajamista 

metsäkoneilla on pyrittävä välttämään. 

99 /1.6.2021 Asemakaavan muutos 20. kaup.osa (Tusku), Rokanrinne, Mikkeli: Ei huomautettavaa 

rakennetun kulttuuriympäristön tai arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

100 / 7.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-55002, Juva: Muinaisjäännös sijaitsee kuvion lounaispuolella, 

mutta metsäkoneilla liikuttaessa ja kuviota laikutettaessa on varottava kajoamasta muinaisjäännökseen. 

Kuviolle tulevalle suojuspuuhakkuulle ja laikutukselle ei ole estettä. 

101 / 7.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-54424, Mikkeli: Muinaisjäännös on huomioitu 

metsänkäyttöilmoituksessa eikä muinaisjäännösaluetta muokata vaan taimet istutetaan 

muokkaamattomaan maahan. 

102 / 9.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-58046, Savonlinna: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa varastoida kivilatomusten päälle eikä niiden yli saa ajaa 

metsäkoneilla. 



103 / 9.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-58047, Savonlinna: Kuvioille tuleville harvennushakkuille ei 

ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa varastoida muinaisjäännösalueille päälle eikä kivilatomusten 

yli saa ajaa metsäkoneilla. 

104 / 9.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-54508, Puumala: Kuvioille tuleville harvennushakkuille ei ole 

estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa varastoida varustusten päälle eikä niiden yli saa ajaa 

metsäkoneilla. 

105 / 5.8.2021 Mikkeli, Haukivuori, Keskustie asemakaavan muutos: Ei huomauttamista arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta. Luonnosvaiheessa Haukivuoren Keskustien rakennushistoriallinen selvitys oli vielä 

tekeillä ja museo ottaa paremmin kantaa inventoinnin tuloksista, kaava-alueen suojelumerkinnöistä ja -

määräyksistä tulevassa neuvottelussa. Sr-kohteiden kaavamääräys sekä suojelukohteiden määrä 

tarkentunevat ehdotusvaiheeseen selvityksen valmistumisen ja neuvottelun myötä. Määräykseen tulee 

laittaa, että kohteessa tehtävistä toimenpiteistä tulee pyytää alueellisen vastuumuseon lausunto, ja 

rakennuksia ei saa purkaa. Ulkorakennuksille ei ollut esitetty säilymisen turvaavaa kaavamerkintää, 

esimerkiksi ent. nimismiehen talon pihassa. Myös esimerkiksi Keskustien ja Suojatien väliin jää 

puurakennuksia, joiden huomioimista säilyttävällä kaavamerkinnällä tulee harkita. 

106 / 11.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-59701, Rantasalmi: Kuviolle on tulossa avohakkuu eikä 

hakkuille ole estettä, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin 

kielletty samoin kuin kaikenlainen muu toiminta, joka voi vahingoittaa muinaisjäännöstä. Laikutus 

muinaisjäännösalueella on kielletty ja Savonlinnan museo suosittelee kuokkaistutusta. 

Muinaisjäännösalueen rajausta on hieman pienennetty metsänkäyttöilmoituksen kartan osoittamasta 

alueesta noudattamaan hiekkakuopan reunaa. 

107 / 10.6.2021 Mikkeli, Karikko, asemakaavan muutos: Ei huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön 

tai rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

108 / 11.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-61376, Mäntyharju: Kuvioille tuleville hakkuille ei ole estettä. 

Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida kuvion ulkopuolella olevien varustusten päälle 

eikä niiden yli saa ajaa metsäkoneilla. 

109 / 17.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-61119, Sulkava: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei ole 

estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueelle. 

110 / 21.6.2021 Niemen pappilan hankesuunnitelma, Hirvensalmi: Katteen paikkakorjaamista uusimisen 

sijaan tulee harkita ensisijaisesti. Uusittaessa katteen ja muiden kattovarusteiden tulee noudattaa 

alkuperäistä tyyliä. Jos alkuperäisissä piirustuksissa tai vanhoissa valokuvissa katteena on peltikatto 

jalkakouruilla, vesikourut tulee vaihtaa jalkakouruihin. Katon pintakäsittelyssä pinnoitteita ei suositella. 

Yläpohjan muutostoimenpiteissä tulee varmistaa rakenteen tekninen toimivuus. Olevan 

julkisivurappauksen koostumus tulee selvittää, että voidaan valita ominaisuuksiltaan paikkaukseen sopiva 

korjauslaasti. Uuden rappauspinnan tulee vastata alkuperäistä toteutusta. Käytettävien värien ja maalien 

tulee perustua riittäviin tietoihin ja tutkimuksiin mahdollisista aikaisemmista värikerroksista ja käytetyistä 

maaleista. Rakennuksen kaikkien alkuperäisten ikkunoiden korjausvaihtoehto tulee tutkia. Mikäli ikkunoita 

joudutaan uusimaan, tulee ne uusia alkuperäisen materiaalin mukaan puisina ja malliltaan samana. Ikkunat 

ovat näkyvä elementti rakennuksen julkisivussa, ja materiaalin tai mallin vaihtaminen muuttaisi julkisivua 

merkittävästi. Suunnitelman lähtökohdat ovat hyvät ja rakennuksen merkittävä luonne on tiedostettu. 

Kohde olisi hyvä dokumentoida vähintään valokuvaten ennen muutostöitä. Rakennushistoriaselvityksestä 

olisi apua merkityksellisten ja säilytettävien rakennusosien tarkemmassa määrittelyssä ja siten myös 

korjaussuunnittelussa.  



111 / 17.6.2021 Saunan rakentaminen navetan siipeen, Savonlinna: Poistettavan oven kohta tulee käsitellä 

muuta julkisivua vastaavaksi. Museolla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmasta.  

112 / 29.6.2021 Sähköverkon maakaapelointi Nykälän alueella, Mikkeli: Porsaskoskentien rakentaminen on 

tuhonnut pääosan kivikautista asuinpaikkaa, joskin sitä on säilynyt tien itäpuolella. Maakaapeli kaivetaan 

asuinpaikan kohdalla kuitenkin tien länsipuolelle, jossa maasto laskee kohti Aslahtea, joten kaapeloinnille ei 

ole estettä. Puistomuuntamon voi rakentaa suunniteltuun paikkaan Porsaskoskentien ja Höyläntien 

risteykseen. 

113 / 26.8.2021 Kangasniemi, kirkonkylän osayleiskaavan päivitys, OAS ja alustavat tavoitteet: Osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman liitteenä olevassa kohdekohtaisissa tavoitteissa Kangasniemen kirkonkylän 

karttaan on ympyröity oletettavasti suunnittelualue, joka käsittää noin RKY-alueen. 

Rakennusperintökohteiden tarkastelu olisi hyvä ulottaa koskemaan laajemmin Kangasniemen kirkonkylää. 

Kaavatyön yhtenä tavoitteena on myös Salmelan leirikeskuksen P-alueen laajennus. Leirikeskuksen saunalla 

ja retkeilymajalla on asemakaavassa (2018) merkintä ar, joten kyseisille rakennuksille on suotavaa pohtia 

myös yleiskaavassa säilyttävää kaavamerkintää. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei huomauttamista. 

114 / 21.6.2021 Hildurin ilmalämpöpumppu, Juva: Katselmuksen perusteella rakennuksen pohjoispääty olisi 

maisemallisesti huomaamattomin paikka ilmalämpöpumpulle. Pohjoispäädyssä sisäyksikön eteen tulee 

kuitenkin muuri, joka estää ilmankulkua. Eteläpäädyssä ulkolaitteen saisi asennettua kierreportaikon alle 

kylkiäisen nurkkaan maajalustalle ja sisätiloissa ilmankululle ei olisi esteitä. Eteläpääty näkyy selvästi 

valtatielle, mutta päädyn portaikko suojaisi pumppua nousemasta liian hallitsevaksi elementiksi julkisivussa. 

Ulkoyksikkö putkineen tulee sopeuttaa rakennuksen ulkoasuun maalaamalla tai koteloimalla se 

ulkovuorauksen tyyliä ja väriä noudattaen. Kondenssivesi tulee ohjata rakennuksen seinustalta 

asianmukaisesti pois. Pumpun soveltuvuus kohteeseen rakennuksen rakennusfysiikan kannalta tulee 

varmistaa. 

115 / 1.7.2021 Kiepin saha-alueen edustan vesialueen täyttäminen, Mäntyharju: Ei huomautettavaa 

arkeologisen kulttuuriperinnön tai rakennetun kulttuuriympäristön osalta hakemuksen mukaisesta 

vesialueen täyttämisestä. 

116 / 24.6.2021 Metsitystukirahoitushakemus, Pieksämäki: Savonlinnan museo toteaa, ettei sillä ole 

arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomauttamista metsitystuen myöntämiseen. 

117 / 23.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-64063, Enonkoski: Kuviolle on tulossa avohakkuu ja mätästys 

eikä sille ole muinaismuistolain osalta estettä, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi tervahaudan 

päälle on kielletty eikä metsäkoneilla saa ajaa tervahaudan yli tai muutenkaan vahingoittaa sitä. 

Muinaismuistolain mukainen suoja-alue on 2 m tervahaudan näkyvistä ulkoreunoista eikä sitä lähempänä 

tervahautaa saa mätästää. Puustoa voi poistaa tervahaudasta suunnitelmien mukaan 

118 / 23.6.2021 Sähköverkon saneeraus, Tiemassaarentie x Hietalahdentie th, Rantasalmi: Savonlinnan 

museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa sähköverkon saneerauksesta 

Tiemassaarentien ja Hietalahdentien risteyksen alueella. Toimenpidealueelta ei tunneta muinaismuistolain 

295/63 suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

119 / 5.8.2021 Mikkeli, Moisiontie 5-11 OAS: Asemakaavan laadinnassa alueen kulttuuriympäristöarvot 

tulee huomioida lähtökohtana alueen rakennuskannan kehittämiselle ja täydentämiselle. Alueen 

asemakaavallista tarkastelua varten tarvitaan ajantasainen ja riittävän tarkka tieto rakennusperinnön 

tilanteesta ja arvoista. Moision (Kiialan) keskiaikainen kartano on sijainnut sairaalan tienoilla, joten on 

mahdollista, että rakentamattomilla alueilla on säilynyt keskiaikaisia rakenteita. Savonlinnan museo ottaa 



vielä kantaa arkeologisen inventoinnin tarpeeseen maankäyttösuunnitelmien tarkentuessa kaavaprosessin 

edetessä.  

120 / 24.6.2021 Mäntyharju, Kuivinniementie: Hanke voidaan toteuttaa vain kajoamisluvan hakemisen, 

saamisen ja sen lupaehtoina olevien jatkotutkimusten toteuttamisen jälkeen. Muinaismuistolain 11 §:n 

mukaan kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos 

muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. Kajoamislupa voidaan myöntää 

maanomistajalle tai muulle toimijalle, jonka tarkoituksena on toteuttaa toimenpide, jolla voi olla vaikutusta 

kiinteään muinaisjäännökseen. Kajoamislupaa koskeva asia pannaan vireille Museoviraston kirjaamoon 

osoitetulla kirjallisella hakemuksella. Uuden vapaa-ajan rakennuksen rakentamisen mahdollisesti vaatima 

arkeologisten tutkimusten tarve arvioidaan sen jälkeen, kun rakennuksen suunniteltu sijainti on selvillä. 

121 / 31.7.2021 Pieksämäki, Mataramäki - Kauppila 110kV voimajohto: Reittilinjauksella ei ole inventoituja 

kulttuuriympäristökohteita eikä se sijoitu merkittävälle maisema-alueelle. Hankkeesta ei ole 

huomauttamista myöskään arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.  

122 / 29.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-67780, Mikkeli: Kuvioille on tulossa avohakkuu ja 

laikkumätästys. Inventointikertomuksen perusteella kivikautinen asuinpaikka on pääosin tuhoutunut tietä 

tehtäessä, joskin tien itäpuolella asuinpaikka-aluetta on säilynyt. Hakkuut tehdään tien länsipuolella, jossa 

maasto laskee useita metrejä tieltä ja jossa muinaisjäännösaluetta ei todennäköisesti ole. Näin ollen 

metsänkäytöstä ei ole muinaismuistolain osalta huomauttamista. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

tien itäpuolelle muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty. 

123 / 30.6.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-60236, Savonlinna: Kuviolle on tulossa avohakkuu ja 

mätästys eikä hakkuille ole muinaismuistolain osalta estettä ja puustoa voi poistaa ilman rajoituksia, mutta 

puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin [ensimmäisen 

maailmansodan aikaisten] kaivantojen vahingoittaminen esim. metsäkoneilla liikuttaessa. 

Muinaismuistolain 5 § mukaan kiinteän muinaisjäännöksen suoja-alueen leveys on kaksi metriä 

muinaisjäännöksen näkyvissä olevista ulkoreunoista, joten mätästys tätä lähempänä kaivantoja on myös 

kielletty. 

124 / 7.7.2021 Fingrid Oyj:n Vaala-Joroinen 400+110 kV:n voimajohtohanketta koskeva 

ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä Natura-arvioinnit, Pieksämäki: Suunnittelualueella olevat 

ennestään tunnetut kohteet ja vuoden 2020 inventoinnissa havaitut uudet kohteet on merkitty YVA-

selostuksen liitekartoille. Hankkeen vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön on arvioitu 

asianmukaisesti ja vaikutusten arvioinnit on esitetty myös liitekartoilla. Voimajohtoalueelle tai sen 

läheisyyteen sijoittuu Etelä-Savossa vain Losusuon tervahauta eikä sillä ole vaikutusta 

voimajohtolinjaukseen. 

125 / 15.7.2021 Suvela, Mikkeli: Suositeltavaa on, että mahdolliset lisätilantarpeet sovitetaan rakennusten 

nykyisen vaipan sisälle tai uudet toiminnot sijoitetaan omaan uudisrakennukseen. Vesikatteen tullessa 

käyttöikänsä päähän, uutena katteena suositellaan saumapeltiä, huopaa tai tiilikatetta, jotka ovat 

perinteisempiä, kuin nykyinen tiilikatetta jäljittelevä profiilipelti. Kiinteistön arvokkaimpia rakennuksia ovat 

huvila, mökki ja sauna. Myös ulkorakennuksella osana pihapiiriä on arvonsa ja sen säilyminen on suotavaa. 

Jos mahdolliseen purkamiseen joskus päädytään, rakennuksesta on hyvä säilyttää vanhat ikkunat ja ovet. 

126 / 1.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-69702, Savonlinna: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida kivilatomusten päälle eikä niiden yli 

saa ajaa metsäkoneilla. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295#L1P11


127 / 1.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-69704, Savonlinna: Kuvioille tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueille eikä 

röykkiöiden yli saa ajaa metsäkoneilla. 

128 / 13.8.2021 Linnatie 20-22 OAS ja asemakaavaluonnos, Pieksämäki: Ei huomautettavaa suunnitelmasta 

kulttuuriympäristön osalta. 

129 / 13.8.2021 Tapparakatu 1-3 OAS, Pieksämäki: Suunnittelualueen rakennuksia ei ole inventoitu. Alueen 

mahdolliset rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot on suotavaa selvittää inventoimalla 

rakennukset kaavan vaikutusten kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön arvioimiseksi. 

130 / 13.8.2021 Koukkulahden ranta-asemakaavamuutoksen kaavaehdotus, Pieksämäki: Ei huomautettavaa 

kulttuuriympäristön osalta. 

131 / 2.7.2021 Metsitystukihakemus 12-2021-1266-H1-1, Rantasalmi: arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 

ei huomauttamista metsitystuen myöntämiseen. Metsitettävän alueen pohjoispuolella sijaitsee 

historiallisen ajan kuppikivi, mutta se on metsitettävän alueen ulkopuolella. 

132 / 2.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-68920, Mikkeli: Kuviolle on tulossa harvennushakkuu eikä sille 

ole estettä. Tervahautojen yli ei kuitenkaan saa ajaa metsäkoneilla eikä niiden päälle saa varastoida 

puutavaraa tai hakkuujätettä. 

133 / 6.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-70526, Rantasalmi: Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

kuopan päälle samoin kuin sen yli ajaminen metsäkoneilla on kuitenkin kielletty. Kohde on suojeltu 

muinaismuistolailla. 

134 / 6.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-70922 ja 1-2021-71017 Savonlinna: Toisen maailmansodan 

aikaiset kohteet eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja 

rakennuslain perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden 

historiallisen merkityksensä takia. Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle (myrskytuho) ei ole estettä. 

Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida kuppikiven päälle ja sitä on varottava töitä 

tehdessä. 

135 / 7.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-55707, Savonlinna: Kuviolle on tulossa avohakkuu eikä sille ole 

estettä. Savonlinnan museo kuitenkin suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten 

päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla tai niiden alueella mätästetä. 

136 / 13.7.2021 Lisärakennuksen kattomuutos, Kaartotie 6, Pieksämäki: Lisärakennuksen kattomuutos ei 

heikennä alueen kulttuuriympäristöarvoja. 

137 / 8.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-72560, Savonlinna: Kuvioille tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueille eikä 

mahdollisten asumuspainanteiden yli saa ajaa metsäkoneilla. 

138 / 15.7.2021 Tarkennus lausuntoon 112-2021 sähköverkon maakaapelointi, Mikkeli Nykälä: 

Porsaskoskentien rakentaminen on tuhonnut pääosan kivikautista asuinpaikkaa, joskin sitä on säilynyt tien 

itäpuolella. Maakaapeli kaivetaan asuinpaikan kohdalla kuitenkin tien luiskaan, jossa asuinpaikka on 

tuhoutunut, joten kaapeloinnille ei ole estettä. Puistomuuntamon voi rakentaa suunniteltuun paikkaan 

Porsaskoskentien ja Höyläntien risteykseen. 

139 / 15.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-72892, Puumala: Toisen maailmansodan aikaiset kohteet 

eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 



perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Kuvioille on tulossa avohakkuu eikä sille ole estettä. Savonlinnan museo kuitenkin 

suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta 

metsäkoneilla tai niiden alueella laikuteta. Varustukset on huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa. 

140 / 20.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-73938 Pieksämäki: Kuviolle tulevalle myrskytuhoalueen 

kasvatushakkuulle ei ole estettä. Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee kuvion ulkopuolella. Puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty 

141 / 20.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-74797, Juva: Kuviolle on tulossa kasvatushakkuu 

myrskytuhoalueelle eikä hakkuille ole muinaismuistolain osalta estettä ja puustoa voi poistaa ilman 

rajoituksia, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin 

kaivantojen vahingoittaminen esim. metsäkoneilla liikuttaessa. 

142 / 20.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-37067, Savonlinna: Toisen maailmansodan aikaiset kohteet 

eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Hakkuille ei kuitenkaan ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointia 

varustusten päälle ei suositella niiden näkyvyyden ja säilymisen takia ja varustusten yli ajamista 

metsäkoneilla on pyrittävä välttämään. 

143 / 20.7.2021 Mäntyharju, Kajoaminen kiinteään muinaisjäännökseen: Savonlinnan museo viittaa 

lausuntoonsa 120-2021, 24.6.2021, ja toteaa, että Savonlinnan museo puoltaa hakemusta. Hanke voidaan 

kuitenkin toteuttaa vasta kajoamisluvan saamisen ja sen lupaehtoina olevien jatkotutkimusten 

toteuttamisen jälkeen. Savonlinnan museo katsoo, ettei kajoamislupahakemuksen mukaiselle vanhan 

vapaa-ajan asunnon purkamiselle elo-syyskuun vaihteessa ole estettä. Muut, kiinteään muinaisjäännökseen 

kajoavat toimet ovat sallittuja vasta riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen. Niiden toteuttamisesta on 

sovittava Museoviraston koekaivausryhmän kanssa. Uuden vapaa-ajanrakennuksen rakentamisen 

mahdollisesti vaatima arkeologisten tutkimusten tarve arvioidaan sen jälkeen, kun rakennuksen suunniteltu 

sijainti on selvillä. 

144 / 22.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-74868, Enonkoski: Kuviolle tulevalle avohakkuulle ei ole 

estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida kuoppien päälle eikä niiden yli saa ajaa 

metsäkoneilla. Laikutuksessa on jätettävä vähintään 2 m etäisyys kuoppien näkyviin ulkoreunoihin. Aivan 

kuvion koillisrajalla, kuvion ulkopuolella, on kivikautinen asuinpaikka. Kohde on luonnonsuojelualueella, 

joten metsänkäyttö ei uhanne sitä. 

145 / 22.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-74901, Enonkoski: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ja 

ensiharvennukselle ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida 

muinaisjäännösalueille. 

146 / 20.8.2021 Kuistin kunnostus, Helppanalantie 16, Mikkeli: Kuistin muuttaminen lasikuistiksi on 

puollettavissa, mutta ehdotettavat ikkuna- ja ovimallit tulisivat perustua kuistin tiedettyyn aikaisempaan 

asuun. On suositeltavaa, että kuistin alkuperäisten ikkunoiden ja oven malli selvitetään ja ratkaisu 

perustetaan sille pohjalle. 

147 / 26.7.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-75932, Hirvensalmi: Kuviolle tulevalle avohakkuulle ja 

laikutukselle ei ole estettä, koska inventointikertomuksen mukaan asuinpaikan pintakerros on vanhaa 

peltoa ja näin ollen sekoittunut. 

148 / 13.8.2021 Rauhalinnan ranta-alueen ruoppaus, laivalaiturin, pienvenelaiturin ja veneluiskan 

rakentaminen sekä penkereen kunnostus, Savonlinna: Savonlinnan museo lausuu arkeologisen ja 



vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta ja mahdollisissa rakennettuun ympäristöön liittyvissä asioissa 

lausunnonantajana toimii Museovirasto, koska Rauhalinna on ns. erityislakikohde. Savonlinnan museo 

toteaa, että ranta- ja vesialueella mahdollisesti olleet muinaismuistolain 295/63 suojelemat 

muinaisjäännökset ovat tuolloin tuhoutuneet eikä alueella ole tarvetta tehdä tutkimuksia. Näin ollen 

Savonlinnan museo toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa lausuntopyynnön mukaisiin toimiin. 

149 / 2.8.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-77695, Savonlinna: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueille. 

150 / 11.8.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-78919, Pieksämäki: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida hiilimiilun päälle eikä metsäkoneilla 

saa ajaa sen yli. Puustoa saa poistaa rajoituksetta myös miilun päältä. 

151 / 11.8.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-79865, Mikkeli: Kuvioille on tulossa harvennushakkuu eikä 

sille ole estettä. Kuvioiden alueelta ei tunneta jäänteitä Kustaan sodan ajan varustuksista tai muitakaan 

muinaismuistolailla suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

152 / 12.8.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-80028, Savonlinna: Toisen maailmansodan aikaiset kohteet 

eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Kuviolle on tulossa avohakkuu eikä sille ole estettä. Savonlinnan museo kuitenkin 

suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta 

metsäkoneilla. 

153 / 19.8.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-81942, Pieksämäki: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty eikä 

kuviolla olevan asumuspainanteen ja kuoppien yli saa ajaa metsäkoneilla tai muuten vahingoittaa niitä. 

154 / 3.9.2021 Kalateiden rakentaminen Urpolanjoen patojen yhteyteen ja vanhan vesitalousluvan 

rauettaminen, Mikkeli: Esitetyt toimenpiteet kalateiden rakentamiseksi eivät merkittävästi heikennä alueen 

kulttuuriympäristöarvoja. Myllyn eteläpuolella sijaitseva puusilta puretaan padon päältä. Suunnitelmasta ei 

käy ilmi, onko se tarkoitus palauttaa takaisin kalatien valmistumisen jälkeen. Jos sillan purku on 

välttämätöntä, tulee sen palauttamista harkita. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei ole 

huomauttamista. 

155 / 20.8.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-82465, Savonlinna: Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee 

kuvioiden ulkopuolella eikä kuvioille tulevalle harvennushakkuulle ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä 

ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueelle. 

156 / 20.8.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-82293, Pieksämäki: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä, mutta puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueelle eikä 

alueella olevien kahden mahdollisen asumuspainanteen yli saa ajaa metsäkoneilla. 

157 / 17.9.2021 Brahentie 54 laajennus, Ristiina, Mikkeli: Esitetty laajennus ei sovi kyseiseen historialliseen 

rakennukseen. Esitetty laajennus rajoittaa pihan käyttöä ja erottuu selkeästi vanhasta rakennuksesta. 

Museo kehottaa tutkimaan symmetrisempää ja hillitympää ratkaisua. Kohteen kulttuurihistoriallisen 

merkityksen vuoksi Savonlinnan museo ja Etelä-Savon ELY-keskus ehdottavat 

kulttuuriympäristöviranomaisten, rakennusvalvonnan ja suunnittelijan yhteispalaveria ennen luparatkaisun 

antamista. 

158 / 3.9.2021 Kalateiden rakentaminen Rokkalanjoen patojen yhteyteen, joen ruoppaus ja vanhojen 

vesitalouslupien rauettaminen, Mikkeli: Kalatiesuunnitelman perusteella rakennuksen lähiympäristö 



muuttuu merkittävästi ja myllyaukko on jäämässä kuivalle maalle, mikä heikentää rakennuksen arvoa 

vesimyllynä. Myllyn sisään viedään kuitenkin putki vesialtaasta, joka tuo pienen virtaaman myllyyn. Padon 

alapuolella itärannalla on kivitukimuurirakenne, jonka rikkoutunut kohta korjataan. Muuri tulee korjata 

olevan rakenteen mukaisesti. Suunnitelmassa on pyritty kiitettävästi säilyttämään mahdollisimman paljon 

patorakenteita. Hauskan myllyn osalta on toivottavaa, että vesi pääsee myllyaukon luokse saakka ja 

rakennuksen toiminnallisuus säilyy. 

159 / 27.9.2021 Lieviskänkosken kalataloudellinen kunnostus, pohjapadon rakentaminen sekä 

myllylaitosluvan rauettaminen, Puumala: Suunnitelmissa on otettu huomioon museon aikaisempi lausunto 

ja vanhoja rakenteita jätetään kertomaan kohteen kulttuurihistoriasta. Savonlinnan museolla ei ole 

huomauttamista suunnitelmaan. 

160 / 27.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-86497, Kangasniemi: muinaisjäännös sijaitsee kuvion 

ulkopuolella eikä kuviolle tulevalle uudistushakkuulle ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan 

saa varastoida muinaisjäännösalueelle eikä muinaisjäännöstä muutenkaan vahingoittaa. 

161 / 27.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-85696, Mikkeli: Kuviolle on tulossa uudistushakkuu ilman 

tarvetta maanmuokkaukseen ja harvennushakkuu. Hakkuille ei ole estettä, mutta puutavaraa ja 

hakkuujätettä ei saa varastoida muinaisjäännösalueille. Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä 

asuinpaikoilla oleviin asumuspainanteisiin, ettei niiden yli ajeta metsäkoneilla tai muutenkaan vahingoiteta 

niitä. Savonlinnan museon arkeologi käy tarvittaessa merkitsemässä painanteet maastossa. 

162 / 27.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-86420, Puumala: Toisen maailmansodan aikaiset kohteet 

eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Varustukset on asianmukaisesti huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa eikä 

Savonlinnan museolla ole huomauttamista asiaan. 

163 / 8.9.2021 Tervaniementie 9 vesikaton uusiminen, Mäntyharju: Huovan asentamisessa tulee noudattaa 

Museoviraston korjauskorttia huopakaton korjauksesta ja valmistajan asentamisohjeita. Talon nykyisen 

katteen alla oleva pärekate ja huopa tulee säilyttää uuden huovan alla. Siipien ja kuistien peltikattojen 

tullessa käyttöikänsä päähän, tulee ne vaihtaa huopakatteeksi. Räystäskourut ja syöksytorvet tulee olla 

rakennusten tyyliin sopivat. 

164 / 7.9.2021 Pieksämäki, 20 kV:n sähkökaapelin asentaminen Paasveden Suihkolansalmeen ja 

valmistelulupa: Suunnittelualueella ei ole inventoituja kulttuuriympäristökohteita eikä se sijoitu 

merkittävälle maisema-alueelle. Hankkeesta ei ole huomauttamista myöskään arkeologisen 

kulttuuriympäristön osalta. 

165 / 12.10.2021 Sähköverkoston saneeraus Hämeenmäki-Hurrila-Kämpinmäki, Hirvensalmi: Kaapelien ja 

ilmajohtojen reiteissä tulee huomioida viljelysmaisema sekä mahdolliset kivirauniot ja -aidat. Esimerkiksi 

kartassa 15 ilmajohto vaihtaa tien länsipuolelta itäpuolen peltoalueelle. Puistomuuntamoiden sijoittelussa 

ja ulkonäössä tulee myös huomioida RKY-alueen arvot. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 

suunnitelmasta ei ole huomautettavaa. 

166 / 3.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-88813, Juva: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei ole 

estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueelle eikä jäljellä 

olevaa muinaisjäännöstä muutenkaan vahingoittaa. 

167 / 3.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-88228, Savonlinna: Kuviolle tulevalle avohakkuulle jaa 

laikutukselle ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida 



muinaisjäännösalueelle. Muinaisjäännös ei todennäköisesti ulotu kuviolle asti, mutta laikutus on tehtävä 

varovasti kajoamatta kivennäismaahan. 

168 / 16.9.2021 Sähköverkon saneeraus, Tanhuvaara-Kuhamäki, Savonlinna: Suunnittelualueella sijaitsee 

muinaismuistolailla 295/63 suojeltu Rantalan kivikautinen asuinpaikka. Kaapelin kaivamiselle 

Moinsalmentien varteen ja uusien 0,4 kV:n kaapelien kaivamiselle kiinteistöille Moinsalmentie 1137 ja 

Moinsalmentie 1155 ei ole estettä, koska viljely ja rakennustoiminta ovat tuhonneet mahdollisen 

asuinpaikan kaapelireiteiltä. Suunnittelualueella sijaitsee neljä inventoitua rakennusperintökohdetta ja osa 

suunnittelualueen länsiosaa lähellä Tanhuvaaraa on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä (RKY 2009 Salpalinja). On toivottavaa, että kaapelireitit kiertävät mahdolliset 

pihapiirien kivirauniot ja -aidat. 

169 / 7.10.2021 Sähköverkon saneeraus, Suurlahdentie, Mikkeli: Suunnittelualueelta ei tunneta 

muinaismuistolain 295/63 suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muinaismuistolaki estä kaivamista 

Pien-Toijolan talonpoikaismuseon alueella. Pien-Toijolan talonpoikaismuseon rakennuksia on suojeltu 

rakennussuojelulailla, mutta karttaliitteessä esitetty kaapelireitti ei mene rakennussuojelualueelle. 

Suunnittelualueella on neljä muuta inventoitua maisemallisesti merkittävää rakennusperintökohdetta. 

Kaapelien reiteissä tulee huomioida mahdolliset kivirauniot ja -aidat. Puistomuuntamoiden sijoittelussa ja 

ulkonäössä tulee myös huomioida RKY-alueen arvot. 

170 / 3.9.2021 Kaikkolantie 6, Mikkeli, poikkeuslupa: Savonlinnan museon arkeologin maastotarkastuksessa 

muinaisjäännöksen laajuutta tarkennettiin ja todettiin, että uuden lomarakennuksen rakennuspaikka 

sijaitsee muinaisjäännösalueen ulkopuolella, joten poikkeusluvan myöntämisestä ei ole huomautettavaa. 

171 / 7.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-90645, Mikkeli: Kuviolle on tulossa harvennushakkuu eikä sille 

ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty eikä 

röykkiöiden yli saa ajaa metsäkoneilla. 

172 / 7.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-90958, Puumala: Kuviolle on tulossa ylispuiden poisto eikä 

sille ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty. 

173 / 7.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-91135, Pieksämäki: Muinaisjäännös on huomioitu 

metsänkäyttöilmoituksessa eikä hakkuille ole muinaismuistolain puolesta estettä. Kuopan yli ei saa aja 

metsäkoneilla eikä kahta metriä lähempänä kuopan näkyviä ulkoreunoja saa mätästää. Myös puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi kuopan päälle on kielletty. 

174 / 17.9.2021 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos, Tertin kartano ja Ylimmäisen järven alueet, OAS, 

Mikkeli: Suunnitelma-alueen rakennuskanta ja ympäristö on esitetty kaavaselostuksessa hyvin 

suurpiirteisesti. Sr-määräykseen tulee lisätä, että kohteita koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee 

pyytää museoviranomaisen lausunto. Koska Tertin alue on maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti 

merkittävää, kaavaselostukseen olisi hyvä selvittää miten rakennusoikeuden lisäys vaikuttaa 

kulttuuriympäristöön ja kulttuuriympäristö otetaan huomioon. Alueelle tulee tehdä asemakaava, jossa 

rakennuspaikat osoitetaan. Savonlinnan museota ei mainita osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 

osallisena, vaikka kaavamuutos osittain koskee suojeltua rakennettua kulttuuriympäristöä ja alueella 

sijaitsee muinaisjäännös. Kaavamuutosalueella sijaitsee muinaismuistolain suojelema kahdeksan 

kiviröykkiön röykkiöalue, joka on merkitty kaavakarttaan. Kaavamääräykseen on lisättävä maininta: 

Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteämuinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, 

muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Kohdetta koskevista 

suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon (Savonlinnan museo) lausunto. 



175 / 17.9.2021 Itäväylän yrityspuisto, asemakaavaluonnos, Savonlinna: Kaava-alue on pääosin 

talousmetsää, vesakoitunutta peltoa eikä rakennuksia ole. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee lyhyt jakso 

muinaismuistolain 295/63 suojelemaa Vanhaa Viipurintietä ja se on merkitty asianmukaisesti kaavaan. Näin 

ollen Savonlinnan museolla ei ole huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön tai rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta.  

176 / 23.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-91308, Puumala: Toisen maailmansodan aikaiset kohteet 

eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Kuvioille on tulossa ylispuiden poisto eikä sille ole estettä. Savonlinnan museo 

kuitenkin suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida tykkiasemien päälle eikä niiden yli ajeta 

metsäkoneilla. 

177 / 4.10.2021 Hietalammen-Kaakonlammen ranta-asemakaavan kumoaminen, Rantasalmi: Ei 

huomauttamista kaavan kumoamiseen. 

178 / 23.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-92419, Savonlinna: Kuviolle tulevalle avohakkuulle ja 

laikutukselle ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida 

muinaisjäännösalueelle. Muinaisjäännös ei todennäköisesti ulotu kuviolle asti, mutta laikutus on tehtävä 

varovasti kajoamatta kivennäismaahan. 

179 / 7.10.2021 Kätkytniemen ranta-asemakaava, Mikkeli: Suunnitelma-alueelta ei tunneta 

muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä inventoituja tai suojeltuja 

rakennusperintökohteita eikä aluetta ole merkitty merkittäväksi maisema-alueeksi. 

180 / 4.10.2021 Sähköverkon saneeraus, Kaislajärventien ja Risulahdentien alue, Juva: Suunnitelma-alueella 

ei ole inventoituja rakennusperintökohteita tai merkittäviä maisema-alueita eikä siltä tunneta 

muinaismuistolain 295/63 suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä.  

181 / 23.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-93155, Puumala: Toisen maailmansodan aikaiset kohteet 

eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Metsänkäytölle ei ole estettä. Savonlinnan museo kuitenkin suosittelee, ettei 

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

182 / 23.9.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-93017, Mäntyharju: Kyseessä on metsänkäyttöilmoitus, jossa 

on korjattu ilmoituksen 1-2021-93017 kuviot. Savonlinnan museo viittaa 23.9.2021 antamaansa lausuntoon 

182-2021 ja toteaa, että kuviolla sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia varustuksia, jotka on 

suojeltu muinaismuistolailla. Kuviolle on tulossa avohakkuu ja äestys eikä hakkuille ole muinaismuistolain 

osalta estettä ja puustoa voi poistaa ilman rajoituksia, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin kaivantojen vahingoittaminen esim. metsäkoneilla 

liikuttaessa. Äestys on muinaismuistolain 5 § perusteella kielletty kahta metriä lähempänä 

muinaisjäännöksen näkyviä ulkoreunoja. 

183 / 4.10.2021 Kivikukon aukion kunnostaminen, Mikkeli: Ei huomautettavaa suunnitelmaan. 

184 / 19.10.2021 Uusi käyntiovi, Pirttiniemenkatu 10, Mikkeli: Ehdotettu uusi käyntiovi tulisi sisäpihan 

puolelle kohtaan, jossa on ennen ollut sisäänkäynti. Mahdollisen uuden käyntioven tulee sopeutua 

rakennuksen tyyliin, luonnokset tulee esittää museolle ennen lopullista lupapäätöstä.  

185 / 4.10.2021 Purkaminen, Puistoniementie 8, Savonlinna: Tuore ranta-asemakaava ei estä rakennusten 

purkamista. Ranta-asemakaavaa vanhemmassa osayleiskaavassa päärakennus on kuitenkin katsottu olevan 



säilyttämisen arvoinen. Ranta-asemakaavan yhteydessä tehdyssä inventoinnissa sen on katsottu tukevan 

1900-luvun alkupuolelta olevana puurakennuksena entiselle tehdaskylälle luoteenomaista rakennettua 

ympäristöä ja ulkoasun ilmentävän muutoksista huolimatta aikansa puurakentamista. Päärakennuksen 

purkaminen olisi erittäin valitettavaa, mutta jos purkamiseen päädytään, vanhat rakennusosat, esim. 

vanhat ikkunat ja ovet sekä ehjät hirret, on suotavaa ottaa talteen ja mahdollistaa niiden uusiokäyttö 

sellaisenaan.  

186 / 7.12.202 Luonnos hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi: Luku 1. Määritelmissä (3§) 

kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan lain yhteydessä ”yhteisiä menneisyydestä säilyneitä aineellisia ja 

aineettomia kulttuurin ilmentymiä ja niistä erityisesti kulttuuriympäristöjä, joihin kuuluvat kiinteät 

muinaisjäännökset, eri-ikäiset muut arkeologiset kohteet, rakennukset, rakennelmat ja rakenteet sekä 

laajemmat ympäristöt, kuten rakennetut alueet, kulttuurimaisemat ja perinnebiotoopit”. Paikoitellen laissa 

puhutaan kuitenkin myös esim. rakennetusta ympäristöstä. Käsitteissä olisi hyvä olla johdonmukainen. 

Laissa on huomioitu erikseen maailmanperintökohteet (7§). Maailmanperinnön arvostus on selvästi 

tiedostettu ja sen turvaamisen huomioiminen laissa hieno asia.  

Luku 4. Esitetty lakiluonnos ei mahdollista kulttuuriperintöä koskevien oikeusvaikutteisten 

kaavamääräysten antamista maakuntakaavassa. Myös kulttuuriperintöä koskevat määräykset tulisi olla 

oikeusvaikutteisia. Maakuntakaava on usein ainoa kaava maaseutualueilla ja sillä turvataan alueiden 

kulttuuriperinnön säilymistä. Huolena on se, että jos kulttuuriperintöä koskevista määräyksistä ei tule 

oikeusvaikutteisia, onko maakuntien liitoilla motivaatiota tehdä selvityksiä maakuntien 

kulttuuriperintökohteista. Silloin maakunnallisen kokonaisvaltaisen kulttuuriperintötiedon tuottaminen 

voisi heikentyä ja tietoa sekä suojelumääräyksiä syntyisi luultavasti vaihtelevan laatuisesti kuntakohtaisesti. 

Maakuntakaavan ohjaavien suojelumerkintöjen puuttuessa rakennussuojelulakia tultaisiin mahdollisesti 

käyttämään enemmän alueilla, joilla ei ole yleis- tai asemakaavaa.  

Luku 13. Lausunnot maakunta-, yleis- ja asemakaavaehdotuksesta pykälissä (74-76 §) museoviranomainen 

kuuluu kategoriaan maakunnan liiton/kunnan on pyydettävä kaavaehdotuksesta lausunto tarpeen 

mukaan/tarvittaessa muilta kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Alueellisen 

vastuumuseon ja Museoviraston voisi mainita listassa nimeltä keneltä lausunto tulee pyytää. 

Luku 26. 196 § rakennuksen korjaamisesta antaa eväitä rakennusten suojeluun ja perinteisen 

rakentamistavan ja materiaalien käyttöön ja ylläpitoon. Toisen momentin kohdassa ”rakennuksen korjaus- 

ja muutostyössä rakennus voidaan korjata rakennusaikaista rakentamistapaa noudattaen, jos korjaamisen 

kohteena oleva rakenne on ollut teknisesti toimiva”, ”teknisesti toimivasta” voi syntyä näkemyseroja ja sitä 

olisi syytä tarkentaa mitä sillä tarkoitetaan. 203 §:ssä energiatehokkuudesta rakennuksen 

energiatehokkuuden parantamista ei vaadita, jos rakennusta käytetään hartauden harjoittamiseen ja 

uskonnolliseen toimintaan, rakennusta suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 

(498/2010), kaavassa annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön 

suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon 

hyväksymisen nojalla osana määrättyä ympäristöä tai sen erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten 

ansioiden vuoksi siltä osin, kuin sen luonne tai ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta koskevien 

vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä. Listassa tulisi huomioida myös 

inventoidut, mutta suojelemattomat kohteet.  

Luku 27. 208 §:ssä rakentamisluvasta: ”korjaamiseen tarvitaan kuitenkin aina rakentamislupa, kun 

korjataan tai muutetaan kaavan tai lain nojalla suojeltua taikka historiallisesti tai rakennustaiteellisesti 

arvokasta rakennusta tavalla, jolla on merkittävää vaikutusta rakennuksen historialliselle tai 

rakennustaiteelliselle arvolle”. Mikä on merkittävää vaikutusta? 



Luku 28. Lupamenettely luvussa lausuntopyynnöissä (227§, 228§) (purkaminen, maisematyölupa, 

sijoittamislupa, poikkeamislupa, sijoittamislupa, johon sovelletaan erityisharkinta-aluetta koskevia 

säännöksiä) on huomioitu lausunnon pyytäminen museoviranomaiselta eli Museovirastolta ja/tai 

alueelliselta vastuumuseolta, kun kyseessä on rakennussuojelukohde kaavan tai lain nojalla, 

maailmanperintökohde tai lupa voi vaikuttaa maailmanperintökohteeseen, muinaismuistolain mukainen 

rauhoituskohde tai kohde tai alue, joka kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, 

valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai valtakunnallisesti merkittävään 

arkeologiseen kohteeseen. Kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta vaikuttavamman pykälien 

museoviranomaisen lausuntopyyntöä koskevista momenteista tekisi se, että lausuntoa pyydettäisiin myös, 

jos kohteella/alueella edes epäillään olevan kulttuuriperintöarvoja tai kohde/alue on inventoitu. 

187 / 27.10.2021 Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan kaavaehdotus, Pieksämäki: Nikkarilan alueelta 

Käpyriihi, aitta ja opettajain sekä johtajan ulkorakennukset tulee huomioida säilyttävin kaavamerkinnöin. 

Kaava-aineistossa ei ollut raporttia tai kuvia maastotarkastelulta. Alueella on tehty 

muinaisjäännösinventointi 2019 ja inventointikertomus on kaava-aineiston liitteenä. Savonlinnan museolla 

ei ole huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

188 / 25.10.2021 Virtasalmen taajaman asemakaavamuutoksen kaavaehdotus, Pieksämäki: 

Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon museon aikaisemmassa lausunnossa mainitsemia 

muutosehdotuksia. Entisen kunnantalon jättäminen pois säilyttämiseen ohjaavista kaavamerkinnöistä on 

valitettavaa ja sr-määräyksen ”rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä”-kohta jättää ikävästi 

mahdollisuuden purkuun ja suojelutavoitteista poikkeamiseen. Kaavamuutosalueella tehtiin arkeologinen 

inventointi 2020. Inventoinnissa ei löydetty muinaismuistolain 295/63 suojelemia kiinteitä 

muinaisjäännöksiä, joten Savonlinnan museolla ei ole huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön 

osalta. 

189 / 13.10.2021 Malminetsintälupahakemus ML2019_0080 Hällinmäki, Juva ja Pieksämäki: 

Malminetsintäalueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/63) suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä 

malminetsintävaiheessa ole tarvetta arkeologiselle inventoinnille. Mikäli alueelle suunnitellaan kaivoksen 

perustamista, kaivostoimintaan varatulla alueella tulee tehdä riittävät arkeologiset tutkimukset. 

Malminetsintälupa-alueella on neljä inventoitua arvokasta rakennusperintökohdetta, joiden pihapiirit lupa-

alue kiertää. Lisäksi alueella sijaitsee paikallisesti arvokas Hällinmäen kylämaisema, jolla on maisemallista ja 

kulttuurihistoriallista arvoa. Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema-alue tulee ottaa huomioon, mikäli 

alueelle suunnitellaan kaivoksen perustamista. 

190 / 6.10.2021 Mikkelin Moision/Tuukkalan alueen hakkuut, Metsähallitus: Kuvioille tuleville 

harvennushakkuille ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida röykkiöiden 

päälle eikä niiden yli ajaa metsäkoneilla. varastointi on kielletty myös kuvioiden ulkopuolella olevalle 

Tuukkalan kalmiston alueelle. 

191 / 7.10.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-93265, Savonlinna: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida röykkiöiden päälle eikä niiden yli ajaa 

metsäkoneilla. 

192 / 7.10.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-93065, Mäntyharju: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä. Varustukset on huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa 

varastoida [ensimmäisen maailmansodan aikaisten] varustusten päälle eikä niiden yli ajaa metsäkoneilla. 

193 / 13.10.2021 Harvennushakkuu ja suon ennallistaminen, Peiposjärventie, Pieksämäki: Suunnitelluille 

hakkuille ja suon ennallistamiselle ei ole estettä. Muinaismuistolain 295/63 perusteella puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi kuvion 17 tervahautaan sekä sen yli ajaminen metsäkoneilla on kuitenkin 



kielletty. Puustoa voi poistaa rajoituksetta. Mikäli Kailammensuota ennallistettaessa suossa havaitaan 

jäänteitä esim. löydetyn kaltaisista veneistä, asiasta on heti ilmoitettava Savonlinnan museoon. 

194 / 8.10.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-93989, Mäntyharju: Kyseessä on metsänkäyttöilmoitus, jossa 

on korjattu ilmoituksen 1-2021-93017 kuviot. Savonlinnan museo viittaa 23.9.2021 antamaansa lausuntoon 

182-2021 ja toteaa, että kuviolla sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia varustuksia, jotka on 

suojeltu muinaismuistolailla. Kuviolle on tulossa avohakkuu ja äestys eikä hakkuille ole muinaismuistolain 

osalta estettä ja puustoa voi poistaa ilman rajoituksia, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin kaivantojen vahingoittaminen esim. metsäkoneilla 

liikuttaessa. Äestys on muinaismuistolain 5 § perusteella kielletty kahta metriä lähempänä 

muinaisjäännöksen näkyviä ulkoreunoja. 

195 / 8.10.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-94527, Mäntyharju: Kuviolle on tulossa ylispuiden poisto 

eikä sille ole estettä. Metsänkäyttöilmoituksen mukaan maaperään ei kajota. Puutavaran ja hakkuujätteen 

varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty. Muinaisjäännösalueen rajausta on vuoden 1987 

tutkimuskertomuksen perusteella hieman pienennetty metsänkäyttöilmoituksen karttaan nähden. 

196 / 11.10.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-96379, Savonlinna: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle ei 

ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida kuppikivien päälle eikä niitä saa 

vahingoittaa metsäkoneilla liikuttaessa. 

197 / 11.10.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-97310, Savonlinna: Kuviolle tulevalle poimintaluonteiselle 

kasvatushakkuulle ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida 

muinaisjäännösalueelle. 

198 / 12.10.2021 Metsänkäyttöilmoitukset 1-2021-97242 ja 1-2021-97270, Savonlinna: Kuvioille tuleville 

harvennushakkuille ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida 

muinaisjäännösalueelle. 

199 / 11.10.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-98516 Pirkonpesä, Pertunmaa: Alueella tehdään 

harvennushakkuuta. Hakkuualue sijaitsee tien eteläpuolella olevan navetan raunion ympärillä ja kiertää 

sen, eikä hakkuu siten heikennä kohteen arvoja.  

200 / 12.10.2021 Poikkeamislupahakemus, Raviradantie 25, Mikkeli: Esitetylle laajennukselle ei ole 

kaavasuojelullista estettä. Jos entisen torpan rakennushistoriallista arvoa haluaa kuitenkin vaalia, esitettyä 

laajennusta olisi hyvä muuttaa paremmin kohteen arvon huomioivaksi. Nyt laajennuksesta on tulossa kovin 

irrallinen elementti suhteessa päämassaan. Paras vaihtoehto olisi, jos tarvittavat tilat saisi sovitettua 

nykyisen vaipan sisään tai erilliseen piharakennukseen.  

201 / 14.10.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-106863, Savonlinna: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle 

ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida kuppikiven päälle eikä sitä saa 

vahingoittaa metsäkoneilla liikuttaessa. 

202 / 12.11.2021 Uudisrakennus, Myllykatu 10, Mikkeli: Esitetty ehdotus ei noudata rakentamistapaohjeita. 

Rakennuksen suunnittelussa kyseiselle tontille tulee kiinnittää erityistä huomioita ympäristöön ja 

yksityiskohtiin, mm. harjakorkeuksiin. Rakennuksen sopimista tontille olisi hyvä tutkia eri suunnista esim. 

kuvaupotuksin ja pitää mielessä alueen rakentamistapaohjeet. Uudisrakennuksen rakentaminen 

asemakaavassa osoitetulle paikalle Myllykadun reunaan edistäisi Myllykadun miljöön yhtenäisyyttä ja voisi 

muodostaa parin vastapäisen Myllykatu 1a rakennuksen kanssa. 

203 / 25.10.2021 Laajennus, Brahentie 54, Ristiina: Laajennuksessa on huomioitu Museoviraston ohjaus ja 

laajennus asettuu symmetrisesti suhteessa päämassaan. 



204 / 27.10.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-111550, Sulkava: Kuviolle tulevalle ylispuiden poistolle ei 

ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösalueelle. 

205 / 19.11.2021 Sähköverkon saneeraus, Vuorenmaa, Juva: Vuorenmaantien ja Mutaseläntien risteyksessä 

on metsäsaareke, johon yksi muuntamo sijoitetaan. Mutaseläntien varteen sijoitetaan ilmajohtoa. 

Ilmajohto olisi hyvä aloittaa metsäsaarekkeen jälkeen, jotta puustoa voidaan jättää suojaamaan 

muuntamoa. Pohjoiskyläntien varrella eteläisin muuntamo on sijoitettu pellonreunaan Vuorenrinteentien 

läheisyyteen kauemmaksi Pohjoiskyläntiestä. Seuraava muuntamo sijoittuu kulttuurihistoriallisesti 

merkittävän Kallio-tilan ulkorakennusten läheisyyteen. Muuntamo sopeutuu paremmin maisemaan, kun se 

verhoillaan pystylaudoituksella ja maalataan viereisten rakennusten mukaisesti vaaleankeltaiseksi. 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävän Mäenpää-tilan läheisyyteen Pohjoiskyläntien ja pihatien risteykseen 

tulisi neljäs muuntamo. Kohdassa on harvaa puustoa ja pihapiiriin vie puukuja. Muuntamo tulee sijoittaa 

reilusti etäälle pihatiestä ja sen puukujasta, tai jos mahdollista, sijoittaa kokonaan Pohjoiskyläntien 

itäpuolelle. Muuntamo tulee maisemoida ympäristöön sopivammaksi pystylaudoituksella ja käsitellä esim. 

ruskeaksi, jotta se ei nousisi liian hallitsevaksi elementiksi tien varteen. 

206 / 29.10.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-113481, Savonlinna: Kuviolle tulevalle harvennushakkuulle 

ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännöksen päälle eikä sitä 

saa vahingoittaa metsäkoneilla liikuttaessa. 

207 / 17.11.2021 Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 luonnos: Riihisaari - Savonlinnan museo on jo 

osaltaan edistämässä tavoitteita lisäämällä tietoa alueen kulttuuriperinnöstä ja tarjoamalla mahdollisuuden 

kokea taidetta ja kulttuuria. Museo on myös osaltaan edistämässä, että maakunnan merkittävistä 

kulttuuriympäristöistä pidetään huolta. 

208 / 8.11.2021 Puistokatu 4, Savonlinna: Sauna sijoittuu asemakaavan mukaiselle rakennusalalle, olemassa 

olevan varastorakennuksen pohjoispuolelle. Huvila entisenä kuumesairaalana ja sen viereinen 

ulkorakennus liittyvät läheiseen tien toisella puolella olevaan entiseen sairaalaan. Entisten 

sairaalarakennusten välinen yhteys säilyisi paremmin, jos niiden välinen alue pysyisi puistomaisena. Huvilan 

edustalle on tarkoitus tehdä luistelurata talven ajaksi ja kesäkäyttöisen esiintymisteltan runkorakenteita 

hyödyntää kattamattomana luisteluradan valaistuksen ja äänentoiston tarpeisiin. Runkorakenteita on 

jätetty asemapiirroksessa pystyyn 20 m. Yksittäiset pystytolpat tai yksi jänneväli runkoa antaisivat tontille 

vähemmän keskeneräisen vaikutelman, kuin jos koko runko jätettäisiin pystyyn. Koko runko olisi arvokasta 

maisemaa heikentävä elementti. Kesäkäytön päättymisen ja pakkasten väli on nykyisin pitkä ja jos 

toimintaa ei ole tiedossa pitkään aikaan, tulee runko purkaa kokonaan. Luisteluradan jäädyttämisen ja 

sulamisen vaihtelut ei saa vaikuttaa viereisen suojelurakennuksen pohjarakenteisiin. Teltan väritystä ja 

mallia tulisi pohtia paremmin maisemaan sopivaksi. Suuri valkoinen kangasteltta arvokkaalla maisema-

alueella on vieras elementti ja jos telttaa ei pienennetä, museo suosittelee sen purkamista siksi aikaa, kun 

tapahtumia ei ole. Positiivista on, että teltta ei peitä Huvilan näkymistä järvelle päin ja siitä tulee pitää 

huolta jatkossakin. Teltan paikkaa siirretään asemapiirustuksen mukaan enemmän kohti tenniskenttää ja 

maata tullaan täyttämään. Alue tulee maisemoida siten, ettei pengerrykset ja niiden päälle nouseva teltta 

tule liian hallitseviksi maisemassa. Huvilan takaa teltalle on esitetty myös tietä, jonka myötä puita 

poistettaisiin. Puita tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Yksittäiset rakennelmat ripoteltuna eri 

puolille tonttia rikkovat alueen yleisilmettä ja tekevät siitä sekavan oloisen. Kesä- tai talvikäytön loppuessa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ympäristö siistitään hyvin ja kunkin sesongin aikaiset 

irtorakennelmat siirretään/puretaan pois tontilta. Sama koskee tilapäisluvan päättymistä: rakennelmat 

tulee poistaa ja ympäristö palauttaa alkuperäiseen asuunsa. 



209 / 4.11.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-114756, Juva: Kuvioille tulevalle metsänkäytölle ei ole 

estettä. Metsänkäsittelyssä on kuitenkin huomioitava, ettei kalliomaalausta saa millään tavalla 

vahingoittaa. 

210 / 12.11.2021 Sähköverkon saneeraus, Mäntyharju-Pertunmaa Karankamäki-VT5: Osa suunnitelma-

alueesta sijoittuu Kuortin-Miekansalmen väliselle tielle, joka on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä (RKY 2009 Suuri Savontie). Kuortin-Miekansalmen välinen tie on Tiehallinnon (ent. 

Liikennevirasto, nyk. Väylä) valitsema museotie ja huomioitu myös Etelä-Savon maakuntakaavassa (2016). 

Miekansalmentien loppupäähän ja Koirakiventien varrelle vedetään uutta ilmajohtoa sekä lyhyesti 

maakaapelia. Tiealueen rakenteen säilyminen täytyy huomioida kaikissa toimenpiteissä, mitä johtojen 

asentaminen vaatii. Kaapelien reiteissä tulee huomioida mahdolliset kiviaidat- ja rauniot. Suunnitelma-

alueelta ei tunneta muinaismuistolain 295/63 suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

211 / 16.11.2021 Sähköverkon saneeraus, Mäntyharju, Tiilikkala-Tuustaipale: Maisema-alueella sijaitsevan 

Tuustaipaleentien varrelle vedetään uutta ilmajohtoa ja entinen puretaan. Etelä-Savon 

kulttuuriperintötietokannan inventoinnin mukaan mäen yli kulkevalta maantieltä avautuu pitkiä näkymiä 

Mikkasen peltojen ja Tuusjärven yli. Peltomaisema on poikkeuksellisen avoin ja peltokuviot laajat. Uusi 

ilmajohto tien varressa rikkoo avointa peltomaisemaa. Maiseman kannalta nykyisen linjan kulkua voi pitää 

parempana vaihtoehtona, kun se kulkee pääasiassa metsän reunaa ylittäen peltoalueen ja tien vain kerran 

poikittaissuunnassa. Myös maakaapelin vetämistä tien varteen maisema-alueen osalta voi pitää parempana 

vaihtoehtona maiseman kannalta, jos muuntamolle löytyy huomaamaton paikka esim. metsän reunasta. 

Suunnitelma-alueelta ei tunneta muinaismuistolain 295/63 suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

212 / 8.12.2021 Purkaminen, Tenholankatu 1a, Mikkeli: Jäljellä olevat rakenteet palaneesta rakennuksesta 

ovat menettäneet siinä määrin alkuperäisiä materiaalisia arvoja, että uusi rakennus on perusteltua. On 

toivottavaa, että palaneen rakennuksen paikalle saadaan uusi massa pihaa rajaamaan. Uuden massan koon 

ja hahmon tulee vastata alkuperäistä niin mittakaavaltaan, korkeudeltaan kuin luonteeltaankin. Edellä 

todetun lisäksi rakennuksen hyödynnettävissä olevia osia ja materiaaleja tulee ottaa talteen. Kellari saattaa 

olla säilynyt siinä kunnossa, että sen säilyttäminen osana mahdollista uudisrakennusta tai itsenäisenä 

rakenteena tulee tutkia. Purkaminen olisi hyvä yhdistää uudisrakentamiseen. Jos rakennuksen paikalle ei 

kuitenkaan vielä ole tiedossa uudisrakennusta, tulee pihapiiriä rajata ympäristöön sopivalla aidalla tai 

istutuksilla. 

213 / 24.11.2021 Autokatos, Päämajankatu 22, Mikkeli: Aiemmista luonnospiirustuksista keskusteltiin 

sähköpostitse ja suunnitelmia on muutettu esitettyjen huomioiden mukaisesti. Rakennus on pääasiassa 

rakentamistapaohjeiden mukainen, mutta edelleen hieman kookkaan oloinen. 

214 / 15.11.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-120092 ja 1-2021-120093, Puumala: Kuvioille tulevalle 

ylispuiden poistolle ei ole estettä. Metsänkäsittelyssä on kuitenkin huomioitava, ettei Mallaslinnoituksen 

rakenteita saa millään tavalla vahingoittaa. Tämä on huomioitava myös metsäkoneiden liikkumisuria 

suunniteltaessa. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei saa varastoida muinaisjäännösalueelle. 

215 / 16.11.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-120895, Mäntyharju: Kuviolle tulevalle ensiharvennukselle 

ei ole estettä. 

216 / 30.11.2021 Saimaa-Siikajärvi kaavamuutos, Sulkava: Kaava koskee pääsääntöisesti vain yksittäisiä 

rantarakennuspaikkoja tai pienialaisia alueita. Kaavamuutoskartoissa rakennusperintökohteiden tai 

arvokkaiden maisemakohteiden kaavamerkintöihin ei ole tehty muutoksia. Savonlinnan museolla ei ole 

huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 



217 / 29.11.2021 Ikkunoiden uusiminen, Olavinkatu 41, Savonlinna: Museo on suositellut nykyisten 

ikkunoiden korjaamista tai tarvittaessa uusimista kokopuisina. Ikkunoiden tiivistämistä tulee harkita ennen 

uusimista, jos kyse on pelkästään energiahukan pienentämisestä. Uusittaessa tulee huomioida mallin ja 

värityksen lisäksi myös ikkunoiden aukeamissuunta ja noudattaa entisiä suuntia. 

218 / 26.11.2021 Löydönraitti 135, Mikkeli: Rakentamaton rantakiinteistö sijaitsee Löydön historiallisessa 

kyläkokonaisuudessa. Lupahakemuksessa ei ole esitetty uudisrakennusten julkisivupiirustuksia, joten 

rakennusten sopimista ympäristöön ei voi arvioida. Yleispiirteisesti voi sanoa, että miljöön kannalta 

kohteeseen sopii harjakattoiset ja lautaverhoillut rakennukset ja I - I½ -kerroksinen päärakennus. 

Asemapiirroksessa esitetty rakennusten sijainti on mahdollinen kiinteistön sijoittuessa vapaamuotoisemmin 

muodostuneiden pientilojen sekä lomarakennusten läheisyyteen kauemmas raitista. 

219 / 1.12.2021 Kirkonkylän alueen asemakaavan kumoaminen, Mäntyharju: Kaavaselostuksen mukaan 

alueilla ei koeta olevan rakennuspainetta ja vanhentunut asemakaava aiheuttaa epäselvyyksiä suhteessa 

uudempaan osayleiskaavaan. Asemakaavassa ei ole ollenkaan otettu huomioon alueen 

kulttuuriympäristöarvoja, joita taas osayleiskaavassa on huomioitu. Kaavan kumoaminen ei heikennä 

alueen kulttuuriympäristöarvoja. 

220 / 9.12.2021 Kurkilahden alueen asemakaava, Mäntyharju: Sr-merkinnän määräyksen vaatimus 

”rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä” vesittää suojelutavoitetta. Parempi olisi ”rakennusta ei 

saa purkaa”. Kaavaehdotuksen kaavakartassa kunnantalon paikalle sallitaan rakentaa kolmikerroksinen 

asuin-, liike- ja toimistorakennus. Kaavaa varten tehdyssä kulttuuriympäristöselvityksessä kunnantalon on 

kuitenkin todettu omaavan kulttuurihistoriallisia arvoja, se on tärkeä osa kunnan hallintohistoriaa ja 

maisemallisesti yksi Kurkilammen vesialueen kiintopisteistä. Kunnantalolle on perusteltua antaa sen 

kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot huomioiva kaavamerkintä. Arkeologisen kulttuuriperinnön 

osalta ei kommentoitavaa. 

221 / 22.11.2021 Metsänkäyttöilmoitukset 1-2021-122722 ja 1-2021-122729, Mikkeli: Kuvioille tuleville 

ensiharvennuksille ja poimintaluonteisille kasvatushakkuille ei ole estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei 

kuitenkaan saa varastoida muinaisjäännösten päälle eikä niiden yli ajaa metsäkoneilla. Puutavaraa ei saa 

varastoida myöskään kuvioiden ulkopuolella olevan Tuukkalan rautakautisen kalmiston alueelle. 

222 / 10.12.2021 Jäppilän taajaman asemakaavan muutos, Pieksämäki: Kaava-alueelta tehdään 

kulttuuriympäristöselvitys. OAS:ssa on tuotu esiin Etelä-Savon maakuntakaavan kulttuuriympäristökohteet. 

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta on huomioitu lähteenä. Tietokannassa on kaava-alueelta 12 

kohdetta, joiden tilanne on hyvä päivittää kaavaa varten tehtävässä kulttuuriympäristöselvityksessä. Lisäksi 

kaava-alueella voi olla muita kohteita tai alueita, joiden mahdollisia kulttuuriperintöarvoja ei ole vielä 

selvitetty. Savonlinnan museo pyytää korjaamaan kohtaan ”Osalliset” museon nimen muotoon ”Riihisaari - 

Savonlinnan museo” ja siirtämään Savonlinnan museon ryhmään ”muut viranomaiset ja yhteisöt”.  

223 / 20.12.2021 Tapparakatu 1-3 luonnos, Pieksämäki: Selvityksessä on hyvin esitetty rakennuskanta kuvin 

ja tiedoin, joita museo pyysi aikaisemmassa lausunnossaan. Alueen rakennuskanta on kerroksellista ja 

modernia. Kaavassa rakennuksille ei esitetä suojelumerkintöjä ja nykyisten rakennusten pohjoispuolelle 

esitetään rakennusalaa nelikerroksisille kerrostaloille. Selvitykseen ja kaavaselostukseen olisi vielä toivonut 

arviointia rakennusten kulttuurihistoriallisesta merkityksestä paikallisesti ja laajemmin, esimerkiksi 

suhteessa valmistumisaikansa muihin terveydenhuollon rakennuksiin. Savonlinnan museo toteaa, ettei sillä 

ole huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

224 / 1.12.2021 Hietalammen-Kaakonlammen ranta-asemakaavan kumoaminen, Rantasalmi: Savonlinnan 

museolla ei ole huomauttamista ranta-asemakaavan kumoamisen ehdotukseen. 



225 / 25.11.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-125748, Juva: Kuviolle on tulossa harvennushakkuu eikä 

hakkuille ole muinaismuistolain osalta esteettä. Puustoa voi poistaa ilman rajoituksia, mutta puutavaran ja 

hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin kaivantojen vahingoittaminen 

esim. metsäkoneilla liikuttaessa. 

226 / 25.11.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-125579, Savonlinna: Toisen maailmansodan aikaiset 

kohteet eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Kuvioille on tulossa harvennushakkuu eikä sille ole estettä. Savonlinnan museo 

suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida esteiden päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla. 

Varustukset on huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa. 

227 / 30.11.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-126450, Savonlinna: Alue on vanhaa peltoa, joten 

harvennushakkuille ei ole estettä. 

228 / 30.11.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-126638, Mikkeli: Ylispuiden poistolle ei ole 

muinaismuistolain puolesta estettä, mutta muinaisjäännösalueelle ei saa varastoida puutavaraa tai 

hakkuujätettä. 

229 / 13.12.2021 Petäjistönkatu 6, Mikkeli: Kohde on Urpolan vanhimpia pientaloja, joita alettiin rakentaa 

vuonna 1938 valmistuneen Otto-Iivari Meurmanin asemakaavan mukaan. Rakennuksen purkamisessa 

menetetään osa Urpolan pientaloalueen historiaa ja alkuperäisyyttä. Rakennusta ei ole todettu 

korjauskelvottomaksi, mutta korjauskustannukset nousevat korkealle. Rakennus vaatii perusteellista 

korjaamista asumiskuntoon saattamiseksi. Alueen historiallisten ja maisemallisten arvojen kannalta 

rakennuksen korjaaminen sen tyylipiirteitä noudattaen on purkamista parempi vaihtoehto. 

230 / 30.11.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-127422, Pieksämäki: Harvennushakkuille ei ole 

muinaismuistolain puolesta estettä. Asumuspainanteen yli ei saa aja metsäkoneilla eikä 

muinaisjäännösalueelle saa varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä. 

231 / 30.11.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-127921, Mikkeli: Metsänkäytölle ei ole muinaismuistolain 

puolesta estettä. Kaivantojen yli ei kuitenkaan saa ajaa metsäkoneilla eikä muinaisjäännösalueelle 

varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä. 

232 / 30.11.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-127749, Savonlinna: Toisen maailmansodan aikaiset 

kohteet eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Kuvioille on tulossa harvennushakkuu eikä sille ole estettä. Savonlinnan museo 

suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta 

metsäkoneilla. 

233 / 8.12.2021 Rakennuksen sisätilojen muutos, Asemantie 19, Savonlinna: Rakennuksen ulkoasu ei 

muutu. Ainoa julkisivumuutos on mainoslaitteen tekstimuutos. Kesäaikaan tapahtumatilan sisäänkäynnin 

eteen tulee ilmeisesti aidattu kattamaton terassi. Sisätilojen muutos ei heikennä merkittävästi rakennuksen 

suojeluarvoja. 

234 / 22.12.2021 Itäväylän yrityspuisto, asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus, Savonlinna: 

Savonlinnan museo on lausunut kaavaluonnoksesta 17.9.2021, johon ei ole uutta lisättävää. 

235 / 7.12.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-131445, Juva: Kuvioilla tai niiden tuntumassa sijaitsee 

ensimmäisen maailmansodan aikaisia varustuksia, jotka on suojeltu muinaismuistolailla. Kuvioille, joilla 

varustuksia on, on tulossa harvennushakkuu tai ylispuiden poistoa eikä hakkuille ole muinaismuistolain 



osalta estettä. Puustoa voi poistaa rajoituksitta myös kaivannoista, mutta puutavaran ja hakkuujätteen 

varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin varustusten vahingoittaminen esim. 

metsäkoneilla liikuttaessa. 

236 / 9.12.2021 Enonkoski, sähköverkonsaneeraus, Hanhijärventie: Maakaapelireittien varrelle sijoittuu 

kolme inventoitua rakennusperintökohdetta: Mansikkamäki, Paakkunalan koulu ja Penttilä. Kartan 

koillisosa (Kapala 1 ja Kapala 2) sijoittuu maakunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle Pitkämäki-Sitkola. 

Maisema-alueella muuntamot tulee sijoittaa metsän yhteyteen ja niin on suunniteltukin. Kapala 1:n 

kohdilla muuntamo viedään tiestä vähän kauemmas. Metsäsaarekkeen itäreunassa saattavat olla 

rakennuksen rauniot, jotka olisi hyvä ohittaa, jos mahdollista. Kartan perusteella kaapeli vaikuttaa 

ohittavan mahdollisen raunion. Suunnitelluilta maakaapelilinjauksilta ei tunneta muinaismuistolain 295/63 

suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

237 / 7.12.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-129307 ja 1-2021-131001, Mikkeli: Kuvioilla tai niiden 

tuntumassa sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia varustuksia, jotka on suojeltu 

muinaismuistolailla. Kuvioille, joilla varustuksia on, on tulossa harvennushakkuu tai ylispuiden poistoa eikä 

hakkuille ole muinaismuistolain osalta estettä. Puustoa voi poistaa rajoituksitta myös kaivannoista, mutta 

puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty samoin kuin varustusten 

vahingoittaminen esim. metsäkoneilla liikuttaessa. 

238 / 8.12.2021 Korjaustaito-verkkosivuston sanasto: Käsitteiden määritelmät ovat sopivia. Pitäisikö 

käsitelistassa olla myös rakennusinventointi? Käsitekartassa katkoviiva suojeluarvoista restaurointiin myös? 

239 / 21.12.2021 Naisvuoren näkötorni, Mikkeli: Kunnostustöiden suunnittelussa on otettu hyvin huomioon 

kohteen kulttuurihistoriallinen merkitys. Rakennuksen värityssuunnitelma tulee lähettää museolle 

lausuttavaksi tai pitää yhteinen palaveri asian tiimoilta, kunhan väritutkimus valmistuu. Hakemuksen 

mukaan näköalatasanteen räystään ja ikkunoiden väliset puupaneelit maalataan, vaikka ne ovat 

mahdollisesti olleet lakattuja. Väritutkimus antanee tähän seikkaan selvyyttä ja lopullinen päätös 

lakkauksesta tai maalauksesta tulee tehdä väritutkimuksen valmistumisen jälkeen. 

240 / 14.1.2022 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti), Kortteli 12, Mikkeli: Luonnoksessa 

Vilhonkadun ja Maaherrankadun kulmatalo on osoitettu oikeutetusti sr-merkinnällä suojeltava rakennus. 

Kaavamääräykseen on hyvä lisätä, että rakennusta ei saa purkaa ja rakennukseen kohdistuvista 

toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen tai alueellisen vastuumuseon lausunto. Rakennuksen 

1960-luvun matalan lisäosan paikalle on osoitettu rakennusoikeutta 4-kerroksiselle talolle, joka on vanhaa 

osaa kerroksen korkeampi. Rakennuksen vierustojen jättäminen nykyiselle tasolle toisi rakennuksen 

funktionalistisen arkkitehtuurin paremmin esille. 

Rakennusinventointien mukaan Vilhonkatu 8:lla ja 6:lla on vähintään maisemallista arvoa ja ne ovat 

kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Kaavaluonnos ei edellytä kyseisten rakennusten purkamista. Varsinkin 

Vilhonkatu 6:n kohdalla rakennuksen torniosan säilyminen on suotavaa turvata vähintään rajaamalla 

rakennusala ja -oikeus nykyisen rakennuksen mittojen mukaan, mikä vaikuttaa kaavaluonnoksessa 

toteutuvan. Kaavaselostuksesta ei käy ilmi käytetty rakennusoikeus rakennuskohtaisesti. Vilhonkatu 6:n 

inventointitietojen mukaan arkkitehti Eero Jokilehdon suunnittelema rakennus lukeutuu keskustan 

korkeimpiin kerrostaloihin, eikä keskustassa ole aivan vastaavan tyyppistä kapearunkoista lamelliratkaisuun 

perustuvaa tornitaloa. Sillä on katsottu olevan rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.  

Selostuksessa on käyty läpi monia idealuonnoksia 3D-mallitarkasteluna, mutta kaavaluonnoskartasta ei ole 

omaa 3D-mallia tehty. Uudet maksimaaliset kerroskorkeudet ja massat istutettuna katunäkymään olisivat 

myös havainnollisia. Yleismääräysten määräys uudisrakentamisen tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti 



korkeatasoisesti ja alueen historiallisesti arvokasta rakennuskantaa kunnioittaen on tärkeä. 

241 / 9.12.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-130328, Savonlinna: Toisen maailmansodan aikaiset kohteet 

eivät ole muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen 

merkityksensä takia. Kuvioille on tulossa harvennushakkuu eikä sille ole estettä. Savonlinnan museo 

suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida esteiden päälle, niiden yli ajeta metsäkoneilla tai 

laikuteta. Varustukset on huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa. 

242 / 10.1.2022 Lähemäenkatu 11 OAS ja luonnos, Mikkeli: Koulurakennukselle on perustellusti osoitettu 

suojelumerkintä ja sopiva määräys. Lähemäki-taloa ei ole inventoitu ja sen mahdolliset 

kulttuurihistorialliset arvot tulee selvittää. 

243 / 10.1.2022 Poikkeamislupahakemus, Kangassaarentie 156, Enonkoski: Rakennukset sijoittuvat riittävän 

etäälle kulttuurihistoriallisesti merkittävästä 1900-luvun alun ns. Peräkasarmista ja muodostavat oman 

kokonaisuutensa. Puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan häivyttämässä rakennuksia 

maisemassa. Rakennuksista ei ole esitetty julkisivupiirustuksia, jotta niiden sopeutumista maisemaan voisi 

paremmin arvioida. 

244 / 5.1.2022 Kivisakastin vihersuunnitelma, Mikkeli: Savonlinnan museo pyytää nähtäväksi 

valaistussuunnitelmat niiden valmistuttua sen arvioimiseksi onko todennäköistä, että valaistusta 

uusittaessa kajotaan kiinteään muinaisjäännökseen. Myös puuston uusiminen saattaa vaatia arkeologista 

valvontaa. Museolle tulee ilmoittaa, jos tukimuuria aiotaan korjata ja selvittää, miten mahdolliset 

korjaukset tehdään. 

245 / 20.12.2021 Linnankatu 19a, Savonlinna: Oleellisinta kohteessa on vaalia rakennuksen ulkoasua, mutta 

rakennukset ovat kokonaisuuksia, joten sisätilojenkin vaaliminen on vain positiivista, mutta asukkaiden 

itsensä päätettävissä. Ikkunoiden ja ulko-ovien ollessa alkuperäiset, niiden kunnostaminen uusimisen sijaan 

on suositeltavinta, sillä rakennusosia uusittaessa kohteen rakennushistoriallinen arvo väistämättä 

heikkenee. Rappusten kadulle näkyvässä alaosassa oli alkujaan enemmän liuskekiviä kuin yläosassa 

antamassa massiivisille rappusille ”visuaalista tukea”. Korjaustöissä asetelma on kääntynyt toisin päin; 

yläosissa on nyt enemmän kiviä, kuin alaosassa, mikä on valitettavasti muuttanut rappusten ilmettä 

suuresti. 

246 /20.12.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-135435 Pieksämäki: Metsänkäyttöilmoituksen mukaan 

kuviolle on tulossa avohakkuu ja mätästys. Muinaisjäännöksen rajaus ei ole selvä, mutta hakkuille ei ole 

muinaismuistolain puolesta estettä. Koska muinaisjäännösalueen laajuutta ei tunneta, Savonlinnan museo 

pyytää ilmoittamaan museon arkeologille ennen muokkauksen aloittamista, jotta muokkauksen 

mahdollinen vaikutus muinaisjäännökseen voidaan selvittää. 

247 / 13.1.2022 Mt154123 Hätinvirran lossin korvaaminen sillalla, tiesuunnitelma, Puumala: Silta tulee 

luonnollisesti muuttamaan ja hallitsemaan maisemaa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on sillan sovittaminen 

ympäristöön. Siltapenkereet maisemoidaan salmen kumminkin puolin alueensa kasvilajistolla, etuluiskat 

sidekiviverhouksella ja keilat nurmella. Suunnitelmassa kuitenkin todetaan, että siltapenkereet ovat niin 

korkeat, ettei siltaa saada sovitettua hyvin ympäristöönsä edes maisemarakentamisen avulla. Varsinkin 

Niinisaaren puolella siltapenger nousee korkealle. Hätinniemen puolella harju ja sen puusto suojaa silta- ja 

tierakenteita paremmin, vaikka sielläkin tiepenger nousee korkealle, mikä muuttaa maastonmuotoja. 

Huomioon ottaen kaikkien tavoitteiden yhteensovittaminen esitetty ratkaisu vaikuttaa kuitenkin 

hyväksyttävältä, vaikkei maaston topografian voimakkaan muuttumisen myötä täysin tyydyttävältä. 



Savonlinnan museo toteaa, että topografian perusteella Hätinvirran pohjoisrannalla oleva Hätinniemi on 

otollinen paikka esihistorialliselle asutukselle. Tiesuunnittelun sujuvuuden takia Hätinniemessä olisi 

suotavaa tehdä jo suunnitteluvaiheessa arkeologinen tarkastus, jolla varmistettaisiin, ettei alueella ole 

tutkimuksia vaativaa, muinaismuistolain 295/63 suojelemaa kiinteää muinaisjäännöstä. Tällöin myöskään 

mahdollisesti tarvittavat laajemmat arkeologiset tutkimukset eivät viivästytä siltahanketta. 

248 / 13.1.2022 Pelloksen asemakaava ja asemakaavamuutos, OAS, Mikkeli: Pelloksen alue on huomioitu 

Ristiinan kirkonkylän osayleiskaavan ja Löydön kyläyleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksessä (Ahola 

2011). Alue on myös Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannassa, mutta esim. edustussaunan 

kohdeinventointi on vaillinainen. Asemakaavaa varten suunnittelualueen rakennuskannasta tulee tehdä 

tarkempi selvitys ja edustussauna inventoida. Alueella ei ole tarpeen tehdä arkeologisen kulttuuriperinnön 

inventointia. 

249 / 13.1.2022 Ristiinan Sotakoulunranta asemakaavamuutos, OAS, Mikkeli: Alueelta on tehty 

kulttuuriympäristöselvitys osayleiskaavaa varten 2011, joka on hyvä lähde rakennuskannan ja maiseman 

selvitykseen ja kulttuurihistoriallisten arvojen arvioimiseen. Selvityksessä ei ole kuitenkaan huomioitu 

Brahenlinnan ympäristön muita uudempia rakennuksia. Asemakaavaa varten Brahenlinnan sotakoulun 

entiset kellarit ja Etelä-Savon Osuusliikkeen rakennuttama Brahentie 53 olisi myös hyvä ottaa tarkempaan 

tarkasteluun. Brahenlinnasta on tehty tarkempi selvitys: Ristiinan Brahenlinna eilen, tänään, huomenna – 

Everstinvirkatalon rakennushistoria, inventointikertomus ja käyttösuunnitelma (2017). 

Pökkäänlahden nykyinen venesatama on historiallinen satamapaikka, jonka kehittämismahdollisuudet 

tutkitaan asemakaavan muutoksessa. Vanhalla kirkkovenerannalla oli 1800-luvulla myös valtion 

viljavaraston laituri ja sittemmin laivalaituri. Rantaa on ruopattu ja täytetty. Kaavamuutosalue on pääosin 

peltoa, jota on tutkittu mm. metallinilmaisimin. Ristiinan kirkonseudun strategisen yleiskaava-alueen 

arkeologinen inventointi tehtiin 2018 (Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut), mutta tuolloin 

peltoalueita ei päästy tarkastelemaan, sillä ne olivat oraalla. Alueella on inventoitu myös 1991 (ei 

inventointikertomusta) ja 1992, joskaan inventointikertomuksesta ei ilmene inventoitiinko ja millä 

tarkkuudella Sotakoulunrannan asemakaavamuutoksen aluetta. Näin ollen Savonlinnan museo katsoo, ettei 

kaava-alueella ole tarvetta arkeologiselle inventoinnille, mutta tarkentaa tarvittaessa lausuntoaan siinä 

vaiheessa, kun alueen yksityiskohtaisempi maankäyttö hahmottuu. 

250 / 31.1.2021 Savonniemen Huvilan ja uimahallin asemakaavamuutos, Savonlinna: Selostuksen mukaan 

Huvilarakennuksen vuonna 2002 rakennettuja terassikatoksia ei merkitä suojelluiksi. Voimassa olevassa 

asemakaavassa terassit ovat osa suojelurakennusta. Eteläpäädyssä on ollut avoveranta 1910-luvulla. Se on 

voitu välillä purkaa tai sitä on voitu kunnostaa myöhemmin, mutta sen nykyinen ulkoasu vastaa pitkälti 

entistä ja se tulee kuulua suojelun piiriin (MRL § 54). Katettua terassia on rakennuksen etelä- ja 

itäjulkisivuilla yhteensä noin 80 m². Lähinnä itäjulkisivun terassin kohdalla on merkintä kt: alueen osa, jolle 

saa tehdä katetun terassin, laajuudeltaan enintään 100 m². Terassialue jatkuu vielä etelään ja on hyvä, ettei 

sitä ole sijoitettu rakennuksen edustalle nykyistä enempää. 

Huvilan ja mahdollisen hotellin välille on merkitty yhdyskäytävän paikka, 100 k-m2. Käytävän leveys olisi 

enintään noin seitsemän metriä. Yleismääräyksissä ohjataan kiitettävästi, että yhdyskäytävän ja 

terassikatosten tulee olla mittasuhteiltaan ja arkkitehtuuriltaan selkeästi päärakennukseen nähden 

alisteisia. Huvilan rakennushistoriallisten arvojen säilymisen kannalta on kuitenkin parempi, että 

rakennukseen tehdään mahdollisimman vähän muutoksia. Yhdyskäytävän toteuttaminen kaavan 

mukaisesti todennäköisesti tarkoittaisi muutoksia myös avoverantaan, joka on historiallinen osa 

rakennusta. 



Kaavaa varten tehtiin selvitys uimahallin rakennus- ja kulttuuriperintöarvoista. Selvityksessä on esitetty 

hyvin kaikki perustiedot rakennuksen vaiheista, valokuvia ja arviointia sen kulttuurihistoriallisista ja 

rakennushistoriallisista arvoista. 

Laiturit kuuluvat kaupungin luonteeseen ja rantamaisemaan. Vesialueelle sallittujen rakenteiden määrän ja 

maisemaan soveltumisen arvioimisen helpottamiseksi kaavan havainnekuvissa olisi hyvä esittää, miltä alue 

näyttäisi, kun vesialueen rakennusoikeus on käytetty maksimaalisesti. 

Yleismääräyksissä sanotaan, että rakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan 

korkeatasoista ja valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön soveltuvaa. Määräys on erityisen 

tärkeä varsinkin hotellin osalta. Kaavatyössä tulee esittää vielä havainnekuvia siitä, miten rakennus näkyisi 

kaukomaisemassa esimerkiksi Olavinlinnan suunnasta katsottuna. 

1500 m² laajuinen tapahtuma-alue, jossa on kesäaikaan telttoja sekä muita irrallisia rakenteita aivan rannan 

tuntumassa ei vaikuta luovan uutta laadukasta ympäristöä arvokkaalle kulttuurimaisema-alueelle. Kenttä 

vaatii olevan kasvillisuuden poistoa ja rannan täyttöä noin 2000 m², jolloin rantaviiva siirtyisi enimmillään 

noin 30 metriä. Rantaan on esitetty uutta puustoa, mutta sen peittävää vaikutusta joudutaan odottamaan 

pitkään.  

Museo pitää esitettyä kaavaluonnosta ja sen mahdollistamaa viisikerroksista hotellia ja tapahtuma-aluetta 

maisemaa huomattavasti muuttavana. Hotellirakennuksen kerrosluku ja massoittelu vaikuttavat edelleen 

suurilta suhteessa kyseiseen sijaintiin. Kaukomaisemassa idästä katsottuna nykyisten rakennusten 

kerroskorkeudet madaltuvat sisämaasta rantaan päin ja hotellirakennuksen kohdalla tulisi tutkia samaa eli 

hotellirakennuksen harja olisi noin korttelin 22 kerrostalon tasassa tai alempana, jolloin se ei vaikuttaisi niin 

merkittävästi maisemakuvaan. 

Kaavaselostuksessa mainitaan osallisena Etelä-Savon maakuntamuseo. Museon nimi pyydetään 

korjaamaan muotoon Riihisaari – Savonlinnan museo. 

251 / 23.12.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-138927 Pieksämäki: Kuviolle on tulossa harvennushakkuu 

eikä hakkuille ole muinaismuistolain puolesta estettä. Puustoa voi poistaa vapaasti, mutta tervahaudan yli 

ei kuitenkaan saa ajaa metsäkoneilla eikä varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä sen päälle. 

252 / 23.12.2021 Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-138431 Savonlinna: Kuviolle on tulossa ensiharvennus eikä 

hakkuille ole muinaismuistolain puolesta estettä. Puustoa voi poistaa vapaasti, mutta kuppikiven yli ei 

kuitenkaan saa ajaa metsäkoneilla eikä varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä sen päälle. Muinaisjäännös 

on huomioitu asianmukaisesti metsänkäyttöilmoituksessa. 

253 / 13.1.2022 Vesikatteen ja ikkunoiden uusiminen, Röppääntie 2, Mikkeli: Katto on jo uusittu ilman 

asianmukaista lupaa. Esitetty profiilipelti ei ole perinteinen vaihtoehto 1800-luvun suojelurakennukseen. 

Rakennuksen rakennushistorialliset ja maisemalliset arvot olisivat säilyneet paremmin, jos rakennuksessa 

olisi pitäydytty tiilikatteessa tai rakennuksessa tutkitusti aiemmin olleessa perinteisessä katteessa. 

Hakemuksesta ei käy tarkemmin ilmi, minkälaisia ja kuinka laajoja vaurioita katossa oli, ja olisiko tiilikatteen 

kunnostaminen ja alusrakenteiden tukeminen riittänyt uusimisen sijaan. Hakemuksesta ei käynyt myöskään 

ilmi, säilytettiinkö vanha pärekate uuden pellin alla. Aiemmat katteet kertovat rakennuksen historiasta ja 

vanhojen päre- ja huopakatteiden säilyttäminen uuden katteen alla on kannatettavaa mahdollisuuksien 

mukaan. Pihapiirin rakennuksissa on nyt yhtenäiset peltiset vesikatteet. Katteiden vaihdon tullessa 

ajankohtaiseksi tulee rakennuksiin asentaa paremmin niiden historialliseen luonteeseen sopiva kate. 

Suurin osa rakennuksen ikkunoista on uusittu 1980-luvulla. Jos uusittavat kolme ikkunaa ovat vanhempaa 

perua, olisi ne pyrittävä kunnostamaan uusimisen sijaan. Uusittaessa ikkunoiden malli tulee pysyä 

entisenlaisena, niin kuin hakemuksessa on kiitettävästi esitettykin.  



 

 

 

 


