
SAVONLINNAN MUSEON LAUSUNTOJA 2022 

 

1 / 1.2.2022 Poikkeamislupa, Laitialantie 190, Mikkeli: Rakennukset sijaitsevat riittävän kaukana 

kaavasuojelluista huviloista. Rakennukset eroavat tyyliltään ja materiaaleiltaan merkittävästi olemassa 

olevasta rakennuskannasta. Villojen sijoittaminen metsikköön ei hakemuksen perusteella muuttaisi 

kaukomaisemaa merkittävästi, kun puustoa säilytetään mahdollisimman paljon ja metsänreuna säilytetään. 

Viitesuunnitelmasta selviää hahmotelma rakennusten asemoinnista ja ulkonäöstä, mutta tarkemmat 

piirustukset puuttuvat. Rakentaminen jatkaa tilan perinteistä käyttötarkoitusta lomakohteena ja oleellisinta 

on uudisrakennusten sopiminen maisemaan. Viitesuunnitelmassa on jo tehty koko hankealuetta koskevaa 

maisemaselvitystä, mutta yksityiskohtaista selvitystä ei. Varsinkin rantaravintolan kohdalla 

maisemavaikutusten selvittäminen esim. havainnekuvin on oleellista. 

Maankäyttö- ja konseptisuunnitelman mukaan aluetta on tarkoitus rakentaa useammassa vaiheessa. 

Savonlinnan museo yhtyy Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon (20.1.2022 

ESAELY/48/2022), jonka mukaan hankekokonaisuudessa on kyse merkittävästä rakentamisesta (MRL 171 § 

2 momentin 4 kohta) ja yleiskaavan erityisarvot huomioon ottaen hankkeelle ei saa myöntää 

poikkeamislupaa. Alueella voimassa oleva yleiskaava on oikeusvaikutteisuudeltaan sellainen, ettei se 

oikeuta rakennuslupien myöntämiseen ilman alueella laadittavaa yksityiskohtaisempaa ranta-asemakaavaa, 

ja alueen lisärakentaminen tuleekin ratkaista yksityiskohtaisen kaavoituksen yhteydessä, jolloin 

uudisrakentamisen eri vaikutukset tulevat asianmukaisesti arvioiduksi. 

2 / 16.2.2022 Vaalan ja Joroisten välinen 400 ja 110 kV:n voimajohto, Etelä- ja Pohjois-Savon 

suunnittelualue: Savonlinnan museo toteaa, ettei sillä ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 

huomauttamista ns. Järvilinjan vahvistamisesta Etelä-Savossa Pieksämäen kunnan alueella. 

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

3 / 10.1.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-933 Mikkeli: Osin kuviolla sijaitsee kivikautinen asuinpaikka, 

joka on muinaismuistolain 295/63 suojelema. Asuinpaikka on suurelta osin maa-aineksenoton tuhoama, 

mutta sitä on hieman jäljellä kuviolla. Ilmoituksen mukaan kuviolle on tulossa ylispuiden poisto ja pyritään 

siihen, että uudistuu olemassa olevalla alikasvoksella, mutta mikäli täydennysistutusta tarvitaan, 

aukkokohtiin tehdään muokkausta. Metsänkäsittelylle ei ole muinaismuistolain puolesta estettä, mutta 

muinaisjäännösalueelle ei saa varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä. 

4 / 14.2.2022 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos, Tertin kartano ja Ylimmäisen järven alueet, ehdotus:  

Kaavaselostukseen on lisätty kartanon alueen rakennuskannan historiaa, mutta valitettavan puutteellinen 

se on edelleen. Päärakennus, väentupa, aittarivi ja ”talousrakennuksia” mainitaan. Selostusta tulisikin 

täydentää kuvin ja sanoin suunnittelualueen rakennetusta ympäristöstä. 

Kaavaehdotuksessa Tertin kartanon alueen sr-merkintää on laajennettu koskemaan myös raunionavettaa ja 

kaavamääräykseen on lisätty, että suunnittelumääräys kohdistuu kartanon pihapiirin rakennuksiin ja 

kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä Savonlinnan museon/alueellisen vastuumuseon 

lausunto. Kaavamääräykseen riittää, että kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä alueellisen 

vastuumuseon lausunto, sillä alueellinen vastuumuseo voi vaihtua aikojen saatossa. Sr-merkinnän 

suunnittelumääräykseen voi lisätä, että suunnittelumääräys kohdistuu kartanon historiallisen pihapiirin 

rakennuksiin. 

RM-am alueen suunnittelumääräykseen on lisätty, että rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeutua 

maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin, alueen toteuttaminen edellyttää 

tarkempaa suunnittelua asemakaavalla. Lisäykset ovat sopivia ja jälkimmäinen erittäin oleellinen. 



Tertin RM-am alueella rakennusoikeus lisääntyy 1500 k-m2. Selostuksessa sanotaan, että sen sijoittuminen 

tutkitaan ja selvitetään laadittavan asemakaavatyön yhteydessä niin, että erityisesti suojeltavien kohteiden 

maisemallinen sekä kulttuuri – ja rakennushistoriallinen kokonaisuus säilyy. Tarkempi suunnittelu ja 

vaikutusten arviointi tehdään toki asemakaavan yhteydessä, mutta osayleiskaavassa olisi odottanut jo 

jonkinlaista havainnollistavaa selvitystä ja arviointia lisääntyvän rakennusoikeuden vaikutuksesta Tertin 

maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön.  

Kaavaselostuksessa museon virallinen nimi on väärinpäin, oikea muoto on Riihisaari – Savonlinnan museo. 

5 / 13.1.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-2113 Savonlinna: Osin kuviolla sijaitsee viime sotien aikaisen 

Salpalinjan varustuksia. Toisen maailmansodan aikaiset kohteet eivät ole muinaismuistolain (295/1963) 

suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 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. 

6 / 17.1.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-3630, Savonlinna: Osin kuviolla sijaitsee kivikautinen 

asuinpaikka, joka on muinaismuistolain 295/63 suojelema. Muinaisjäännösrekisterin mukaan asuinpaikka-

alue on maisemallisesti kaunista ja tasaista mäntykangasta. Asuinpaikka-aluetta on noin 200 metrin 

pituisella ja 20–50 metriä leveällä rantavyöhykkeellä. Sekä alueen etelä- että pohjoispäässä on molemmissa 

kolme selvää, pyöreähköä halkaisijaltaan noin 8 m kokoista asumuspainannetta. Alueen pohjoisosassa on 

lisäksi keskussäiliöllinen tervahauta. 

Kuvion harvennushakkuulle ei ole estettä. Muinaisjäännös on asianmukaisesti huomioitu 

metsänkäyttöilmoituksessa. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kielletty 

eikä asumuspainateiden tai tervahaudan yli saa ajaa metsäkoneilla.  

7 / 21.2.2022 Uuden sillan rakentaminen Raikuunsalmeen Paasniementielle, Savonlinna:  

Laattasilta huomioi edellisen suunnitelman mukaista rumpusiltaa paremmin ympäristön 

kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja historialliset arvot. Museo esittää vielä tutkimaan, voisiko 

maatukielementtien siipien leveys olla pienempi (2,25 m tai 3,0 m), jolloin elementti ei olisi niin hallitseva. 

Mikäli siipien leveyden pienentäminen jyrkentää etuluiskaa, jolloin verhouskivet eivät pysy paikoillaan, 

suunnitelmassa esitetty siipien leveys (3,75 m) on parempi vaihtoehto. Museo pyytää myös kiinnittämään 

huomiota luiskien verhoiluun ympäristöön sopiviksi eli etuluiskan pintaan asennetaan samanlaista pyöreää 

kiveä kuin nyt on ja maatukielementtien penkereet verhotaan maalla, johon kasvillisuus pystyy asettumaan. 

Arkeologisesta kulttuuriperinnöstä on lausuttu Savonlinnan maakuntamuseon lausunnossa 3.7.2020. 

Pistalansalmen rannoilla olevien muinaismuistolain 295/63 suojelemien kiinteiden muinaisjäännösten ja 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaan huomioitavien viime sotien aikaisten ns. Salpalinjan varustusten takia 

Savonlinnan museo pyytää kuitenkin siltatyön rakentamisen ajaksi tehtävän kiertotien linjauksen 

nähtäväksi. Kohteet on rajattu mm. Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunaan 

(https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.246010075). 

8 / 7.2.2022 Mäntyharjun Torinkulma Oy:n asemakaavan muutos: Kaavatyössä tulee selvittää 

suunnittelualueen rakennuskannan perustiedot ja mahdolliset kulttuurihistorialliset arvot. Penttiläntien 

toisella puolella sijaitsee Penttilän talo, jonka ympäristö on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 

arvokas. Hankkeen vaikutukset Penttilään tulee myös tutkia. 

Viitesuunnitelman perusteella korttelin pohjoisosaan suunnitellaan 8-kerroksista asuin- ja liikerakennusta, 

jonka yhteydessä on kaksikerroksinen uimahalli/kylpyläosa. Tontin lähiympäristössä on vain matalia 



rakennuksia, joten uudesta rakennuksesta tulisi uusi maamerkki. Suunnitelman maisemavaikutukset tulee 

tutkia kaavatyössä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tämä onkin tiedostettu. 

Arkeologisen kulttuuriympäristön osalta ei huomautettavaa. Huomautuksena, että Savonlinnan 

maakuntamuseon nimi on nykyään Riihisaari – Savonlinnan museo, joka pyydetään korjaamaan oikeaan 

muotoon jatkossa. 

9 / 4.2.2022 Purkaminen, Pökkäänranta 4, Mikkeli: Rakennus on ollut poissa käytöstä ja kylmillään vuodesta 

2002, jolloin rakennuksen wc-tilassa ja pumpputilassa tapahtui vesivahinko. Kuntotarkastusraportissa 

rakennuksen kunto on arvioitu heikoksi ja rakennuksen korjauskustannukset korkeiksi. Tarkastus 

suoritettiin rakenteita rikkomattomin ja silmämääräisiin havaintoihin perustuvin menetelmin. 

Materiaalinäytteiden ja aistihavaintojen perusteella alapohjassa on tehty havaintoja vaurioista. 

Rakennuksen vesikatto ja yläpohja, kiviperusta sekä hirsirunko ovat kuitenkin raportin mukaan säilyneet 

pääasiassa hyvin ja rakennus ei ole aivan korjauskelvottomassa tilassa. 

Suunnitellut uudisrakennukset ovat pääasiassa vanhan 1980-luvun asemakaavan mukaiset. Tontilla olevan 

päärakennuksen kulttuurihistoriallinen merkitys on tunnistettu vasta myöhemmin osana yleiskaavan 

kulttuuriympäristöselvitystä 2011, jossa sillä on todettu olevan historiallista arvoa ja siten se on huomioitu 

myös asemakaavaa tuoreemmassa yleiskaavassa paikallisesti arvokkaana kulttuurihistoriallisena kohteena. 

Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön 

sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista 

(MRL § 139). Maankäyttö- ja rakennuslaissa sanotaan myös, että rakennuksen tai sen osan purkamisessa on 

huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa 

turmella (§ 118). 

10 / 26.1.2022  Vaalijalan kuntayhtymän rakennuksen RA 10 peruskorjaus, Pieksämäki: Suunnitelmassa 

pitkä itäsivu kokee ulkoisesti suurimman muutoksen, kun ensimmäisen kerroksen ikkunoita korvataan ovilla 

ja seinustalle tehdään katos portaineen ja kaiteineen. Havainnekuvien perusteella kaikissa uusissa ovissa 

sivuikkunoineen huomioidaan olevien ikkunoiden väritys ja tyyliä, ja katteiden värityksessä sopeutuminen 

rakennuksen valkoiseen rappaukseen. Katteen materiaalia ei ole ilmoitettu. Uusien ovien puhkaisu liittynee 

rakennuksessa toimivien työntekijöiden turvallisuuteen mikä on ymmärrettävää, mutta ratkaisu heikentää 

kohteen rakennushistoriallista arvoa. Projektisuunnitelmassa on mainittu ikkunoiden vaihto. Jos ikkunat 

ovat alkuperäiset, niiden kunnostamista vaihtamisen sijaan suositellaan. Ainakin osa ikkunoista lienee 1980-

luvulta. Rakenne- ja taloteknisten toimenpiteiden osalta tulee varmistua ratkaisujen teknisestä 

toimivuudesta. Rakennuksen dokumentointi valokuvaten ennen korjaustöitä on toivottavaa. 

Alueella on viime vuosina suoritettu useampia kunnostuksia, tehty uudisrakennuksia ja purettu 

rakennuksia. Alueelta olisi hyvä tehdä rakennushistoriaselvitys, jossa selvitetään mitkä ovat alueen 

keskeisimmät, säilyneimmät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat rakennukset ja joihin panostetaan ja 

joita vaalitaan, mieluummin, kuin että ne tulevat yksitellen arvioitaviksi lupahakemusvaiheissa ilman 

inventointitietoja. Rakennushistoriaselvitys palvelisi myös mahdollista yleis- ja asemakaavaa, jotka alueelta 

puuttuvat. 

11 / 1.2.2022 Mannilan makasiinin terassi, Mikkeli: Vellikellon rakenteet kierretään, terassi on tarvittaessa 

poistettavissa ja laajennus tukee tilalla harjoitettavaa toimintaa. Suunnittelua voidaan jatkaa. 

Katemateriaalin osalta voi vielä tutkia, kävisikö kohteeseen lasikatto, että rakennelmasta tulisi 

kevyenoloinen. Museo pyytää lopulliset suunnitelmat vielä katsottaviksi. Lopullisiin suunnitelmiin on hyvä 

lisätä terassin eri osissa käytettävät värit. 

12 / 26.1.2022  Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-7901, Sulkava: Kuviolla sijaitsee historiallisen ajan 

hautamuistomerkki ja 1700-luvun lopun sotilashautausmaa, joka on muinaismuistolain 295/63 suojelema.  



Kuvion harvennushakkuulle ei ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle 

on kuitenkin kielletty eikä muistomerkkiä saa vahingoittaa metsänkäsittelyssä. 

13 / 10.2.2022  Savonlinnan Pikkukirkko, Savonlinna: Ilmalämpöpumppujen asentaminen 

suojelurakennukseen on aina tapauskohtaista. Pumpun asentamisen vaikutukset pitää tutkia huolella, 

ennen kuin päätös sellaisen asentamisesta tehdään. Pumppujen asentamisessa täytyy ottaa huomioon 

niiden vaikutus rakenteisiin, ilman vaikutus sisätiloihin ja siellä olevaan mahdolliseen kirkkotaiteeseen ja eri 

materiaaleihin. Yhtä tärkeää on yksiköiden vaikutus rakennuksen ulkoasuun sekä sisällä, että ulkona: mihin 

kohtaan ne asennetaan, miten ne naamioidaan, miten yhteydet vedetään. Suojelurakennuksen ollessa 

kyseessä kohteessa tulee pitää katselmus yhdessä museoviranomaisen kanssa ennen toimenpiteitä ja 

lopullisia päätöksiä. Kannattaa selvittää pystyykö energialaskua pienentämään myös muilla tavoin, kuten 

tiivistämällä ikkunat ja ovet, valaistus toimimaan tunnistimilla tai sisälämpötilaa laskemalla. 

Ilmanvaihtoa parantamaan ehdotetaan säädettäviä korvausilmaventtiileitä ja erillisiä lämmön talteen 

ottavia ilmanvaihtolaitteita. Korvausilmaventtiileitä ja erillisiä ilmanvaihtolaitteita koskee samat periaatteet 

kuin ilmalämpöpumppujakin: se on tapauskohtaista ja vaatii huolellista suunnittelua. Venttiileiden tulee 

sopia rakennuksen tyyliin.  

Savonlinnan ortodoksista kirkkoa (Erkonkatu 11) ei ole suojeltu kaavassa tai lailla eikä sitä ole inventoitu. 

Rakennus on valmistunut vuonna 1959 suunnittelijana arkkitehti Ilmari Ahonen. Kirkoksi rakennus vihittiin 

vuonna 2009. Nykyinen ikonostaasi on tehty sitä varten. Ikonostaasin siirrolle pois nykyisestä kirkosta ei ole 

rakennussuojelullista estettä, mutta se on osa rakennuksen kiinteää sisustusta. Asia on seurakunnan 

ratkaistavissa, mutta asiassa olisi hyvä konsultoida ortodoksisen kirkkomuseon asiantuntijaa. 

14 / 1.2.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-10210, Savonlinna: Kuvion pohjoisreunassa sijaitsee 

historiallisen ajan tervahauta, joka on muinaismuistolain 295/63 suojelema.  

Kuvion ylispuiden poistolle ei ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi tervahaudan päälle on 

kielletty samoin kuin sen yli ajaminen metsäkoneilla.  

15 / 2.2.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-8832, Puumala: Kuvioiden eteläosassa sijaitsee kivikautinen 

asuinpaikka, joka on muinaismuistolain 295/63 suojelema. Paikalla on laaja-alainen, hieno ja koskematon 

asuinpaikka. Muinaisjäännösalueen länsiraja on epäselvä: asuinpaikka saattaa jatkua saaren länsirannalla 

pohjoiseen. 

Kuvioiden harvennushakkuille ei ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi 

muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty. 

16 / 25.2.2022 Sähköverkon saneeraus, Nevainsivuntie-Parkasentie, Juva: Savonlinnan museo toteaa, että 

suunnittelualueella on mm. ensimmäisen maailmansodan aikaisia varustuksia, mutta niillä ei ole vaikutusta 

sähköverkon saneeraukseen, jos maakaapelit kaivetaan teiden varsille. 

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan mukaan Nevainsivuntien varrella sijaitsee Kauramäen tila, joka on 

kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja sillä on rakennushistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Yleiskaavassa 

(2014) tilan alueella vaikuttaa merkintä at/s, joka ulottuu tielle: Alue, jolla on arvoja, perinteiset pihapiirit, 

vallitsevat näkymät, tielinjat, pihapuut, aidat sekä reunavyöhykkeet tulee säilyttää. Nykyinen sähkölinja 

sijoittuu tilan kohdalla tien eteläpuolelle pellolle. Uusi linja tulisi lähemmäs tien vartta tien pohjoispuolelle, 

tilan puolelle tietä. Museon näkemyksen mukaan alueen päänäkymä muodostuu tien pohjoispuolella mäen 

päällä sijaitsevasta tilakeskuksesta ja sitä ympäröivistä pelloista. Ilmajohdon säilyminen nykyisessä 

sijainnissa ei toisi maisemaan muutosta ja vallitseva näkymä pysyisi paremmin ennallaan. Siten nykyinen 

linjaus olisi maiseman kannalta kannatettavampi vaihtoehto, kuin esitetty uusi linjaus. 



Toinen inventoitu kohde on Koljon tila, joka on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja sillä on katsottu olevan 

maisemallisia arvoja. Uuden ilmajohdon sijainnissa olisi hyvä huomioida mahdolliset pihapuut, mikä on 

suunnitelmakartan perusteella huomioitukin, kun ilmajohto siirtyy tien toiselle puolen ennen pihapiiriä. 

17 / 8.2.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-12253 Kettula, Savonlinna: Kuvioiden tuntumassa sijaitsee 

kaksi kivikautista asuinpaikkaa, jotka ovat muinaismuistolain 295/63 suojelemia.  

Metsänkäsittely ei kohdistu kiinteiden muinaisjäännösten alueelle, joten metsänkäytöstä ei ole 

arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomauttamista.  

18 / 3.3.2022 Julkisivumaalaus, Keskuskatu 53, Pieksämäki: Rakennuksen nykyinen julkisivuväritys on 

rakennuksen valmistumisajalle tyypillinen ja mahdollisesti rakennuksen alkuperäinen väritys. Museo toteaa, 

että kaupunkikuvallisesti rakennuksen valkoinen väritys sopii esitettyä mintunväriä paremmin Keskuskadun 

pääasiassa kellertäviin, ruskeisiin ja valkoisiin väreihin. 

19 / 11.3.2022 Heimari, ranta-asemakaava OAS ja luonnos, Mikkeli: Kaavaselostuksessa olisi hyvä olla 

rakennetusta ympäristöstä tarkemmin rakennuskohtaisesti: miltä ajalta rakennukset ovat, suunnittelija, 

mahdolliset isoimmat muutokset, erilliset valokuvat rakennuksista.  

Kaavaluonnoskartassa ei ole huomioitu maakuntakaavan ja yleiskaavan mukaista kulttuuriympäristön ja/tai 

maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittävää aluetta. Kaavamääräyksissä on hyvä tuoda 

esille alueen maisemallinen merkitys ja uudisrakentamisen sopeutuminen siihen sekä mahdollistaa 

museoviranomaisen lausunto, kun toimenpiteet koskevat ma-aluetta. Erityisesti rantarakentamisen osalta 

sopeutuminen maisemaan on tärkeää ja peltojen säilyminen peltoina. W-ra alueet sijoittuvat lähelle 

yleiskaavassa suojeltuja Auralaa ja Sarviniemeä ja niiden pihapiiriä. Suunnittelussa olisi hyvä selvittää miten 

mahdolliset kelluvat loma-asunnot vaikuttavat huviloilta avautuvaan maisemaan ja maisemaan järveltä 

huviloille. Savonlinnan museolla ei ole huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

20 / 14.2.2022  Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-13615, Juva: Kuvion pohjoispuolella sijaitsee röykkiöalue, joka 

on muinaismuistolain 295/63 suojelema. Alueelta on viime aikoina tehty myös useita rautakautisia löytöjä.   

Metsänkäsittely ei kohdistu kiinteiden muinaisjäännösten alueelle, joten metsänkäytöstä ei ole 

arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomauttamista. Muinaisjäännös on kuitenkin huomioitava 

metsäkoneiden uria suunniteltaessa, ettei kivirakenteiden yli ajeta. 

21 / 21.3.2022 Pellosniemen asemakaava ja asemakaavamuutos, luonnos, Mikkeli: Pelloksen 

osayleiskaavassa (2014) suunnittelualue on pääosin teollisuus‐ ja varastorakennusten aluetta (T). Tehtaan 

edustussauna on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja/tai ympäristön kannalta arvokkaaksi rakennukseksi (ar), 

ja tehdasalue asuinalueineen Karsikkoniementien pohjoispuolella Pelloksen tehdasyhdyskunnan 

kulttuurimaisemaksi, jolla on kulttuurihistoriallista arvoa (km). Asemakaavaluonnoksessa edustussauna on 

merkitty poistettavaksi rakennukseksi. Asiaa perustellaan rakennuksen huonolla kunnolla, sille ei ole 

käyttöä ja se on tehtaan hakekentän mahdollisen laajenemisen tiellä. 

Rakennuksen rakennushistoriallinen arvo on osin sen materiaaleissa ja mittava rakennusmateriaalien 

uusiminen heikentää sen rakennushistoriallista arvoa, mutta arkkitehtonisen arvon mukaisesti 

kunnostettunakin sauna säilyttää arvonsa osana tehdasyhdyskunnan kokonaisuutta ja edustaa yleiskaavan 

kulttuuriympäristöselvityksessä esille tuotua sotien jälkeiseen kesämökkikulttuuriin liittyvää 

rantasaunailmiötä ja aikakauden neuvottelukulttuuria. Kaavaselostuksessa ei ole tuotu esille sellaista 

kulttuuriympäristöselvityksessä kuvattujen arvojen heikentymistä, joka puoltaisi asemakaavaluonnoksen 

mukaista merkintää. Edustussaunasta ei ole tehty asemakaavatasoista inventointia kulttuurihistoriallisessa 

mielessä. Kohteen kulttuurihistoriallisen merkityksen arviointi ja dokumentointi sanallisesti ja kuvallisesti 

onkin paikallaan.  



Kaavaselostuksessa ei ollut myöskään tarkempaa kuvausta tehdasalueen muusta rakennuskannasta, esim. 

rakennusvuosista. Rakennuskantaa on hyvä kuvailla kaavaselostukseen tarkemmin sanallisesti ja 

kuvallisesti. Yleiskaavan kulttuurimaisemamerkintä määräyksineen ei näy asemakaavaluonnoskartalla 

mitenkään. Yleiskaavan kulttuurimaisemamerkinnän kaavamääräysten mukaista ohjausta tulee pohtia 

myös asemakaavaan. 

22 / 14.3.2022 Pajakatu, asemakaavaehdotus, Mikkeli: Puurivitalolle on esitetty kaavamerkintää sr. 

Kaavamääräys ohjaa riittävästi huomioimaan rakennuksen kulttuurihistoriallisen merkittävyyden 

mahdollisissa muutostilanteissa. Rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua kellari- ja ullakkotiloineen on 

tarkennettu museon lausunnon pohjalta. 

23 / 14.3.2022 Jokikatu 9, asemakaavaehdotus, Mikkeli: Kaavaselostuksessa on hyvin esitelty alueen 

rakennuskantaa, joka on kerroksellista.  Asemakaavaehdotuksessa Jokikatu 9:n puurakennus on esitetty 

säilytettäväksi merkinnällä sr-1 omalla tontillaan AO. Kiinteistölle on myös esitetty viisikerroksinen 

kerrostalo toiselle tontille AK. Lähimmät ympäröivät rakennukset ovat 1–3-kerroksisia, joista osassa on 

lisäksi maanpäällinen kellarikerros. Havainnekuvan perusteella uuden kerrostalon suurin sallittu korkeus ei 

nouse suhteessa viereisiin kerrostaloihin liian korkeaksi. Uudisrakennusta koskevat määräykset 

rakennuksen sopimisesta ympäristöönsä ovat tärkeitä ja yleismääräyksissä onkin uudisrakennusta koskevia 

määräyksiä muun muassa julkisivuista ja kattokulmista.  

24 / 14.3.2022 Pertunmaan rantaosayleiskaavan muutos, luonnos: Kaavaluonnoksessa vanhan pihapiirin S-

merkintä ja kaavamääräys eivät muutu. AP-alueen koillisosaan siirretään RA-alue, jonka sisään savusauna 

jää. Entinen RA-alue tilalla Leppäranta muutetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Savusauna 

on osa vanhaa pihapiiriä vaikka (todennäköisesti palovaaran vuoksi) hieman kauempana muista 

rakennuksista sijaitseekin. Museo ehdottaa savusaunan sisällyttämistä AP-alueelle, jolloin ei tule 

epäselvyyttä siitä, käsittäisikö S-merkintä myös toisella rakennusalueella sijaitsevan saunan.  

25 / 28.2.2022 Puistomuuntamo, Kauraleiväntie 10b, Juva: Savonlinnan museo toteaa, ettei sillä ole 

huomauttamista suunnitelmasta. Vuoden 2008 inventoinnin yhteydessä peltosaarekkeelle tehtiin 

kairausten perusteella otollisiin kohtiin neljä noin 30x30 cm koepistoa. Kaikki koepistot osoittautuivat 

löydöttömiksi. Samalla tarkastettiin myös peltosaareketta ympäröiviä kuorittuja alueita ja niistä kuorittuja 

maa-aineskasoja, joista ei myöskään todettu löytöjä. 

Lähialueelta on kuitenkin 2021 tullut useita rautakautisia esinelöytöjä, joten Savonlinnan museo kuitenkin 

toivoo, että hankkeen toteuttaja ilmoittaa töiden aloittamisesta Savonlinnan museoon, jotta museon 

arkeologi voi tulla seuraamaan perustusten kaivamista. 

26 / 3.3.2022 Puumala, Sahalahden putkilinja: Sahanlahdesta on 1990-luvun alun tutkimuksissa 

paikannettu kolme hylkyä, joista kaksi (Sahanlahti 1 ja Sahanlahti 4) on suojeltu muinaismuistolailla 295/63 

ja niihin kajoaminen ilman lain nojalla annettua lupaa on kielletty. 

Sahanlahdessa ruopattiin uimarantaa v. 1992 ja ruoppaukseen liittyen Savonlinnan maakuntamuseo tutki 

tuolloin tiedossa olleita hylkyjä ja Sahanlahden ranta-alueita. Nyt suunnitellulta alustavalta putkilinjaukselta 

ei tunneta muinaismuistolain 295/3 suojelemia hylkyjä tai muita kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Savonlinnan museo kuitenkin pyytää, että tarkemmat suunnitelmat lähetetään nähtäväksi niiden 

valmistuttua ja Savonlinnan museo lausuu hankkeesta tarvittaessa silloin uudelleen. 

27 / 7.3.2022 Pyhäjärven rantaosayleiskaava, OAS, Pieksämäki: Kaava-alueen rakennuskanta tulee 

selvittää. Esim. paikkatietoikkunan historiallisten ilmakuvien perusteella alueella voi olla vanhempaa 

rakennuskantaa, jota ei ole inventoitu ja joilla voi mahdollisesti olla kulttuurihistoriallista arvoa. 



Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannassa on kaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävää kohdetta: 

mahdollinen kalmisto Pyhäjärven Ruumissaaressa ja Nuuviniitty Pyhäjärven ja Pieni Kaatluoman välissä. 

Kaavalla tullaan ratkaisemaan rantavyöhykkeellä ne alueet, jonne on mahdollista rakentaa ja alueet, jotka 

jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Ruumissaari on pinta-alaltaan niin pieni, ettei sinne tulla osoittamaan 

uutta rakennusoikeutta. Nuuviniitty on kaava-alueen rajalla. 

28 / 7.3.2022 Tahiniemi-Länsiväylä osayleiskaava, OAS, Pieksämäki: Alueilla ei ole inventoituja rakennetun 

kulttuuriympäristön kohteita. Länsiväylän alueen rakennuskannan kuvaus on paikallaan selvittää 

kaavaselostukseen. Alueilla ei ole tarpeen tehdä arkeologista inventointia. Tahinniemen muinaismuistolailla 

suojeltu kivikautinen asuinpaikka on huomioitava kaavoituksessa. 

29 / 28.3.2022 RA 10, Nenonpellontie 40, Pieksämäki: Rakennus RA 10 peruskorjataan yksilöllisen 

kuntoutuksen tiloiksi. Suunnitelmassa pitkä itäsivu kokee ulkoisesti suurimman muutoksen, kun 

ensimmäisen kerroksen ikkunoita korvataan ovilla ja seinustalle tehdään katos portaineen ja kaiteineen. 

Uusien ovien puhkaisu liittynee rakennuksessa toimivien työntekijöiden ja asukkaiden turvallisuuteen mikä 

on ymmärrettävää, mutta ratkaisu heikentää kohteen rakennushistoriallista arvoa. Piirustusten perusteella 

kaikissa uusissa ovissa sivuikkunoineen huomioidaan kuitenkin olevien ikkunoiden väritys ja tyyliä, ja 

katteiden värityksessä sopeutuminen rakennuksen valkoiseen rappaukseen. Katosratkaisuissa on pyritty 

keveyteen ja poistettavuuteen. Länsisivun toisen kerroksen parvekekaiteen säilyttämistä vaakapienaisena 

tulee harkita, sillä alueen muissa saman aikakauden rakennuksissa on samanlaisia kaideratkaisuja (vuoden 

2009 kuvien perusteella) ja se lisäisi yhtenäisyyttä eri rakennusten välillä. Rakenne- ja taloteknisten 

toimenpiteiden osalta tulee varmistua ratkaisujen teknisestä toimivuudesta. Rakennuksen dokumentointi 

valokuvaten ennen korjaustöitä on toivottavaa. 

30 / 28.3.2022 Hauskankatu 13, Mikkeli: Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennuspaikan sijainti 

olisi perinteisempi vaihtoehto. Suunnitelma noudattaa pääosin Emolan rakentamistapaohjeita. 

Rakentamistapaohjeiden perusteella autotalliin voi vielä miettiä toista väriä ja peiterimalaudoitusta, ja 

päärakennuksen ikkunat eivät välttämättä tarvitse ristikkoa. Päärakennuksen räystäskorkeuden korotusta 

voi myös vielä pohtia, ellei se ole suhteessa naapurirakennuksiin sopiva (rakentamistapaohjeiden mukaan 

pääperiaatteena on, että räystäskorkeus on yli puolet runkosyvyydestä). Hakemuksen liitteissä olisi 

toivonut olevan julkisivukuvia, joista olisi näkynyt naapuritalojen ja uudisrakennuksen suhteen toisiinsa. 

Hauskankadun puolella on sisäänkäynnin katos muutettu harjaksi ja se muodostaa vastapäisen 

rakennuksen kanssa samantyyppisen katosparin. Asuinrakennuksen kattokulmaa on jyrkennetty, mikä on 

hyvä muutos. Puusäleaita on merkitty kiertämään tonttia, aitamalli tulee katsoa rakentamistapaohjeista. 

31 / 14.3.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-20373, Puumala: Kuviolla sijaitsee kivikautinen asuinpaikka, 

joka on muinaismuistolain 295/63 suojelema. Muinaisjäännösrekisterin mukaan asuinpaikka sijaitsee 

maantien itäpuolella ja on osin tuhoutunut tienteossa.  

Kuvion harvennushakkuille ei ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle 

on kuitenkin kielletty. 

32 / 15.3.2022 20 kV:n sähkökaapelin ja valokuitukaapelin sijoittaminen kahden vesistön alitse 

suuntaporaamalla Porrassalmella, Mikkeli: Kartan perusteella kaapelireitti ohittaa pihapiirin ja rakennukset, 

ja kaapelointi tehdään suuntaporauksena. Suuntaporauksella ei ole vaikutusta arkeologiseen 

kulttuuriperintöön eikä se heikennä esitetyllä matkalla alueen kulttuuriympäristöarvoja. 

33 / 25.3.2022 Rauhalinnan rakennussuojelu, Savonlinna: Rakennusperintölain soveltaminen Rauhalinnaan 

turvaa kohteen valtakunnallista merkittävyyttä ja rakennushistoriallisia arvoja etenkin sisätilojen osalta. 

Savonlinnan museo puoltaa kohteen suojelua rakennusperintölailla ja yhtyy Museoviraston näkemykseen 

kohteen kulttuurihistoriallisesta merkityksestä, suojelun kohdentumisesta ja suojelumääräysehdotuksista. 



34 / 18.3.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-21240 Savonlinna: Kuvion läpi kulkee viime sotien aikaisen ns. 

Salpalinjan varustuksia, jotka eivät ole muinaismuistolain (295/63) suojelemia, mutta maankäyttö- ja 

rakennuslain (132/1999) perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden 

historiallisen merkityksensä takia. 

Kuviolle on tulossa harvennushakkuu eikä sille ole estettä. Savonlinnan museo suosittelee, ettei puutavaraa 

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

metsänkäyttöilmoituksessa. 

35 / 18.3.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-22331 Savonlinna: Kuviolla sijaitsee viime sotien aikaisen ns. 

Salpalinjan kaapelikoppi, joka ei ole muinaismuistolain (295/63) suojelema, mutta maankäyttö- ja 

rakennuslain (132/1999) perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden 

historiallisen merkityksensä takia. 

Kuviolle on tulossa avohakkuu eikä sille ole estettä. Savonlinnan museo suosittelee, ettei puutavaraa ja 

hakkuujätettä varastoida kaapelikopin päälle eikä sitä muutenkaan vaurioiteta metsätöissä. 

36 / 23.3.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-22476 Savonlinna: Kuvion hakkuille ei ole estettä. Puutavaran 

ja hakkuujätteen varastointi kuppikivien päälle on kielletty samoin kuin niihin kajoaminen metsäkoneilla 

liikuttaessa. Uhrikivet on syytä merkitä maastossa ennen töiden aloittamista. 

37 / 29.3.2022 Sähköverkon saneeraus, Niinisalo-Lintusalo, Puumala: Muuntamoiden sijoitteluun 

merkittävillä maisema-alueilla tulee kiinnittää huomiota. Muuntamot on pyrittävä sijoittamaan sivuun 

keskeisiltä näkymäalueilta metsien reunaan. Jos sijoittaminen mahdollisimman huomaamattomaan 

kohtaan ei onnistu, täytyy arvioida tarve puuverhoilulle ja standardiväristä poikkeamiseen, jotta ne 

maastoutuisivat mahdollisimman hyvin maisemaan ja/tai rakennettuun ympäristöön.  

Lintusalo on Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavassa (2014) paikallisesti arvokasta kulttuuriympäristön 

vaalimisen kannalta merkittävää aluetta (km-1), jolla on kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Sipilän 

ja Jyrkiälän tilojen kohdalla on laajimmat peltoaukeat. Ilmajohtoa suunnitellaan peltoaukean kohdalla tien 

viereen, kun se nyt kiertää pääasiassa metsässä maisemallisesti paremmassa sijainnissa. Jyrkiälän ja 

Peltolan tilojen kohdilla on ilmeisesti ladottuja kiviaitoja, joihin kajoamista tulee välttää. 

Liimattalansaaren eteläkärki on osayleiskaavassa (2014) paikallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta 

(km). Lintusalontien varrelle asennetaan maakaapelia ja Liimattalantien varrelle ilmajohtoa. 

Taipaleenkankaalla vaikuttaa olevan vanhempaa rakennuskantaa. Muuntamot on hyvä pyrkiä sijoittamaan 

sivuun rakennusten pihapiireistä ja ympärille jättää suojapuustoa. 

Niinisaari – Liehtalanniemi on Etelä-Savon maakuntakaavassa (2016) ja osayleiskaavassa (2014) huomioitua 

maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (ma ja km-1), jolla on kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia 

arvoja. Lintusalontien ja Ylössaarentien varteen asennetaan uutta maakaapelia. Ylössaarentien varrelle on 

merkitty joitain muuntamoita, jotka ilmakuvien ja kartan perusteella jäävät näkyvälle paikalle peltoalueelle 

ja joiden vaihtoehtoista sijaintia tai ulkoasua tulee pohtia. Suunnittelualueella saattaa olla 

luonnonkiviaitoja, joiden säilyminen on toivottavaa. Alueella sijaitsee Koivumäen tila, joka on 

inventoinnissa arvioitu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi. 

Maunolan kylä on huomioitu osayleiskaavassa (2014) paikallisesti arvokkaana kulttuurimaisema-alueena 

(km). Suunnittelualue ulottuu osittain kulttuurimaisema-alueelle. Repolantien varteen vedetään uutta 

maakaapelia ja Harjulan ja Alatalon tilan välittömään läheisyyteen on merkitty muuntamoiden paikat. 

Lintusalon ja Niinisaari-Liehtalanniemen maisema-alueiden aluerajaukset löytyvät esimerkiksi 

Paikkatietoikkunasta (Karttatasot – Rakennukset - Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta, alueet). Edelliset 



ja muut aluerajaukset löytyvät esimerkiksi Puumalan karttapalvelun kautta (yleiskaavayhdistelmä, km ja 

km-1 merkinnät kartalla). 

Liimattalansaaressa Syväsaarentien varrella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä Jussolan riihi. 

Syväsaarentien varteen asennetaan uutta ilmajohtoa, joka riihen kohdalla sijoittuu tien toiselle puolelle 

eikä sillä ole vaikutusta riihen kulttuurihistoriallisiin arvoihin. 

Lintusalon Maunolanlahdessa (10856) sijaitsee Kuvanaluslahden kivikautinen asuinpaikka, joka on 

muinaismuistolain 295/63 suojelema ja johon kajoaminen ilman lain nojalla annettua lupaa on kielletty. 

Suunnitelman mukaan Repolantien varteen tulisi maakaapeli, joka kuitenkin juuri ennen kiinteistön 623-

422-2-5 rajaa kääntyisi etelään pois Repolantien vierestä. On mahdollista, ettei kaapelointi ulotu 

muinaisjäännösalueelle, mutta tämän varmistaminen vaatii maastotarkastuksen. 

38 / 24.3.2022  Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-23139, Kangasniemi: Kuviolle on tulossa ensiharvennus eikä 

sille ole muinaismuistolain puolelta estettä. Puutavaraa ja hakkuujätettä ei kuitenkaan saa varastoida aivan 

kuvion tuntumassa olevalle muinaisjäännösalueelle. 

39 / 13.4.2022 Ristiinan kunnantalo, asemakaavamuutos, ehdotus, Mikkeli: Ulkorakennuksen 

kaavamääräys olisi selkeämpi, jos se olisi sr-1:n mukainen. Osulan rakennusalaa on laajennettu ja sr-1 

merkinnän voidaan katsoa ulottuvan vielä rakentamattomalle alueelle. Kohteen kulttuurihistoriallisten 

arvojen säilymiseksi rakennusalan ja sr-1 merkinnän on parempi koskea vain olevaa rakennusta, niin kuin se 

oli merkitty luonnokseen. Myös sr-1 ja t/sr-2 merkittyjen rakennusten olevien kerroslukujen ilmoittaminen 

kaavakartalla rakennuskohtaisesti ohjaisi vielä tarkemmin säilyttävään otteeseen rakennusten korjaus- ja 

muutostöissä ja edistäisi rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. 

40 / 25.3.2022 Metsänkäyttöilmoitukset 1-2022-23727, 1-2022-23751 ja 1-2022-23745, Mikkeli: kuviolle on 
tulossa siemenpuuhakkuu ja luontainen uudistus sekä mekaaninen raivaus. Metsänkäsittelylle ei ole 
muinaismuistolain puolesta estettä, mutta muinaisjäännösalueelle ei saa varastoida puutavaraa tai 
hakkuujätettä. 
 
41 / 29.3.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-24606, Enonkoski: Kuvion luoteisosassa sijaitsee kivikautinen 

asuinpaikka ja aivan kuvion kaakkoispuolella toinen kivikautinen asuinpaikka. Kuviolle on tulossa 

harvennushakkuu eikä sille ole muinaismuistolain puolelta estettä. Puutavaran varastointi 

muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty samoin kuin asumuspainanteiden yli ajaminen metsäkoneilla. 

Painanteet on syytä merkitä maastossa.  

Kuvioiden 56.0 ja 41.0 pohjoispuolella törmän päällä on kolmas kivikautinen. Asuinpaikalla, noin 50 m 

itäkaakkoon kesämökistä, on vierekkäin kaksi liki suorakaiteen muotoista asumuspainannetta. Kuviot ovat 

muinaisjäännösalueen ulkopuolelle eikä harvennushakkuille ole muinaismuistolain puolelta estettä. 

Puutavaran varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty samoin kuin asumuspainanteiden yli 

ajaminen metsäkoneilla. Painanteet on syytä merkitä maastossa, koska ne sijaitsevat kuvioiden ja mökkitien 

välisellä alueella. 

42 / 2.5.2022 Asemakaavan muutos ja laajennus korttelissa 57, Pertunmaa: Kaavaluonnoksessa 

Viisarinmäentie on osoitettu km-merkinnällä ja sen kaavamääräyksessä sanotaan, että aluetta koskevista 

suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Luonnoksen km-rajaus noudattaa yleiskaavan 

rajausta. 1950-luvun ilmakuvan perusteella tie on kuitenkin kulkenut ehdotetun KL-3-tontin läpi ja noussut 

suunnilleen nykyisen Heinolantien, Höltän Kylätien, Hennalantien ja Kuortintien risteyksessä pohjoiseen. 

Myös RKY-sivuston kartalla tie on merkitty jatkumaan KL-3-tontin puolelle. Km-merkintää voi harkita 

loppumaan mutkaan ennen Höltän Kylätietä, sillä liittymä Höltän kylätielle on uudempaa perua. 



43 / 25.4.2022 Annilanranta OAS, Mikkeli: Suunnitelma-alueella on muutakin rakennuskantaa inventoitujen 

kohteiden lisäksi, jotka tulee kuvata kaavaselostukseen. Inventoiduista kohteista on hyvä olla vähintään 

ajantasaiset valokuvat selostukseen. Suunnittelualueen eteläosan ollessa pitkälti valtakunnallisesti 

merkittävää aluetta ja museotien varrella, on erityisen tärkeää selvittää miten muuttuva maankäyttö 

vaikuttaa mm. museotiehen ja museotieltä avautuviin maisemiin ja järveltä näkyvään maisemaan sekä 

uudisrakennusten sopiminen alueen luonteeseen. Alueelta on tehty yleiskaavatyön yhteydessä tehtyjen 

selvitysten lisäksi Porrassalmen maisemanhoitosuunnitelma (Aarnio & Luostarinen 2000), jota voi 

hyödyntää myös kaavatyössä. 

Alueen pohjoisosassa on tehty arkeologinen inventointi (Mikkelin Moision sairaala-alueen arkeologinen 

inventointi 2011, Museovirasto). Savonlinnan museo ottaa kantaa mahdolliseen arkeologisen 

kulttuuriperinnön inventointitarpeeseen kaavan luonnosvaiheessa, kun muuttuva maankäyttö on selvillä. 

44 / 11.4.2022 Ulkoilureittisuunnitelma Suurlahdentie-Astuvansalmi, Mikkeli: Savonlinnan museo toteaa, 

ettei sillä ole huomautettavaa ulkoilureittisuunnitelmasta. Reitti selkeyttäisi kulkua Astuvansalmen 

kalliomaalauksille ja parantaisi niiden saavutettavuutta.  

45 / 11.5.2022 Pellosniemen asemakaava ja asemakaavamuutos, ehdotus, Mikkeli: Kaavaselostusta on 

täydennetty luonnosvaiheen jälkeen hyvin tehdasalueen rakennuskannan kuvauksella, muutosvaiheilla ja 

valokuvin. Tehdasalueen vanhinta rakennuskantaa on osin jäänyt uudemman rakentamisen alle, mutta 

alueella on nähtävissä ajan tyyli, jota uudempikin rakentaminen osin noudattaa; alaosassa vaaleaa 

tiiliverhousta ja yläosassa ikkunarivistö. Kaavaselostuksen kuvien perusteella parhaiten joukosta erottuu 

Pellos 2:n vanha julkisivu, Korjaamo ja Vanha Konttori. Yleismääräyksiin on tuotu luonnosvaiheen jälkeen 

määräyksiä, jotka ohjaavat kulttuurimaiseman ylläpitämiseen. Myös edustussaunan rakennusteknisen 

kuntotutkimuksen tuloksia on tuotu selostukseen. 

Edustussauna on edelleen merkitty poistettavaksi rakennukseksi mikä on valitettavaa. Museo on 

aikaisemmassa lausunnossaan tuonut esiin rakennuksen kulttuurihistoriallista merkitystä. 

Kaavaselostuksessa rakennuksen paikallinen arvo tiedostetaan, mutta muut seikat menevät rakennuksen 

säilyttämisen edelle. Rakennukselle ei nähdä tarvetta toimintakulttuurin muututtua. Lisäksi viitataan 

rakennukseen huonoon kuntoon, joka vaatii mittavia korjaustoimenpiteitä, ja sen sijaintiin hakekentän 

laidalla, jonne sijoittuu maankäytöllistä painetta alueen pääkäyttötarkoituksen ollessa teollisuustoiminta. 

Saunalla on todettu olevan paikallista rakennushistoriallista ja arkkitehtonista arvoa, ja se tulee 

dokumentoida ennen mahdollista poistamista ja lähettää tiedot Savonlinnan museolle.  

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei huomautettavaa. 

46 / 13.4.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-27963 Tuomala, Savonlinna: Kuvioilla on muinaismuistolain 

295/63 suojelemia kiviröykkiöitä, jotka on huomioitu metsänkäyttöilmoituksessa. Näin ollen Savonlinnan 

museolla ei ole huomauttamista metsänkäyttöilmoituksesta. 

47 / 20.4.2022 Kaartilantie 52, Savonlinna: Rakennuksen tyylipiirteet ja historiallinen todistusvoimaisuus 

säilyvät paremmin, jos autotallin ovet kunnostetaan tai uusitaan entisenlaisina ruskeina paneeliovina 

ikkunoineen. Julkisivupiirustuksessa entisen kioskikulmauksen kohdalle on kirjoitettu ”ovet, ikkunat, 

pellitykset, tumman harmaa”. Suunnitelmassa ei sanota minkä mallista peltiä seinään on suunniteltu. 

Museon näkemyksen mukaan nurkkaan ja rakennuksen tyyliin tummanharmaata peltiä paremmin 

soveltuva vaihtoehto on oleva puupaneeli tai samanlainen rappauspinta, kuin muussa seinässä, ja muun 

julkisivun värisenä. Rakennuksen ikkunat on jo uusittu entisen mallisina, mutta erivärisinä.  



Rakennuksen naapurustossa tontteja reunustaa pääasiassa kasvillisuus ja paikoin puuaita. 

Lupahakemuksesta ei selvinnyt tarkemmin minkälainen kiviaita kohteeseen olisi tulossa, mutta kyseisen 

kohteen aidaksi on hyvä pohtia myös puuaitaa tai kasvillisuutta, jos aita on välttämätön.  

48 / 13.4.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-27867, Pertunmaa: Kuvion poimintaluonteiselle 

kasvatushakkuulle ei ole estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on 

kuitenkin kielletty. 

49 / 13.4.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-26856 ja 1-2022-26865, Juva: Kuvioiden ylispuiden poistolle ei 

ole estettä, mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty. 

50 / 13.4.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-26254, Puumala: Kuvioiden ensiharvennuksille ei ole estettä, 

mutta puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on kuitenkin kielletty. 

51 / 20.5.2022  Kellotornintien-Aholahdentien asemakaavan muutos, Savonlinna: Kaavamääräykset 

ohjaavat säilyttävään otteeseen asuin- ja sauna-alueiden käytössä, joskaan eivät suoraan estä rakennusten 

purkamista ja siten alueen kulttuurihistoriallisen arvon heikentymistä. Kaavatyötä varten on sittemmin 

valmistunut kulttuuriympäristöselvitys (Ahola 2021), jossa selvitysalueelta ei todettu yksittäisiä suojeltavia 

rakennuskohteita. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa. 

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset varustukset sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle. 

52 / 20.4.2022 Purkamislupahakemus, Pieni-Simuna, Savonlinna: Hakemuksen liitteiden perusteella huvilan 

ja aitan korjauskelvottomuudesta ei voi kunnolla varmistua. Pieni huvimaja on sen sijaan selkeästi päässyt 

siihen kuntoon, ettei sen purkamiselle ole estettä valokuvadokumentoinnin jälkeen. Savonlinnan museo 

ehdottaa katselmusta kohteessa, mutta pyytää myös kunto- tai korjattavuustutkimuksen teettämistä 

perinteisiin rakennustapoihin erikoistuneella asiantuntijalla. Rakennusinventoinnin ollessa vuodelta 1997 ja 

suhteellisen niukka tiedoiltaan, museo suosittelee myös rakennushistoriaselvityksen teettämistä tai 

vähintään täydennysinventointia, jotta valtakunnallisesti arvokkaaksi todetun kohteen tilanne ja 

purkamisluvan edellytykset tulevat asianmukaisesti arvioiduiksi. 

54 / 2.5.2022 Veturitallin seinä, Savonlinna: Rakennuksella järjestettiin katselmus kiinteistönomistajan 

aloitteesta 11.4.2022 ja 25.4.2022. Kohteena oli rakennuksen vanhimman osan koillisseinä, joka on ollut 

vuosia tavallista runsaamman kosteusrasituksen alaisena tilassa toimivan autopesulan myötä. Omistajan 

mukaan koillisseinä on korkealle läpi seinän kostea, joka ilmenee kalkin ja suolojen esiintymisenä seinän 

ulkopinnassa. Kyseessä on lähinnä kosmeettinen haitta, joka lähtee pesemällä, mutta jatkuva kosteus on 

riski tiilimuurin rappeutumiselle. Seinät on suojattu sisäpuolella valkoisella maalilla, ikkuna-aukot on 

suojattu pleksillä. Mahdollisten vakavien vaurioiden ennaltaehkäisemiseksi ja kulttuurihistoriallisesti 

merkittävän rakennuksen turvaamiseksi Savonlinnan museo suosittelee tilanteen seuraamista 

aistihavainnoin ja kosteusmittauksin, ja tilan suojauksen ja kosteudenpoiston parantamista. 

55 / 11.5.2022 Puiden kaataminen, Hietamäki, Pieksämäki: Ilmoituksen mukaan kuviolle on tulossa 

avohakkuu ja laikkumätästys. Metsänkäsittelylle ei ole muinaismuistolain puolesta estettä. Tervahauta on 

kuitenkin huomioitava niin, ettei sen yli ajeta metsäkoneilla eikä sen päälle varastoida puutavaraa tai 

hakkuujätettä. Laikkumätästys on kielletty kahta (2) metriä lähempänä tervahaudan näkyviä ulkorajoja 

(muinaismuistolaki 5 §). 

56 / 3.5.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-33244, Mikkeli: Ilmoituksen mukaan kuviolle on tulossa 

avohakkuu ja ojitusmätästys. Metsänkäsittelylle ei ole muinaismuistolain puolesta estettä. Pyyntikuoppa on 

kuitenkin huomioitava niin, ettei sen yli ajeta metsäkoneilla eikä sen päälle varastoida puutavaraa tai 

hakkuujätettä. 



57 / 3.6.2022 Kauppatorin ja Matkustajasataman asemakaavan muutos, kaavaehdotus: Kaavamääräyksissä 

on huomioitu, että alue on suurilta osin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 

(RKY 2009 Olavinlinna, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisema) ja valtakunnallisesti arvokasta maisema-

aluetta (Kyrönsalmen kulttuurimaisema), ja lisätty yleisiin määräyksiin velvoitteita rakentamisen laadusta ja 

sopimisesta ympäristöön. Savonlinnan museolla ei ole huomauttamista rakennetun kulttuuriympäristön 

eikä arkeologian osalta. 

58 / 7.5.2022 Yllikkälä-Huutokoski voimajohtohakkuu: Voimajohtohakkuille ei ole muinaismuistolain 

puolesta estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi on kuitenkin kielletty samoin kuin röykkiöiden 

kaikenlainen vahingoittaminen esim. metsäkoneilla liikuttaessa. 

59 / 7.6.2022 Pienvenesataman ja aallonmurtajan rakentaminen Saimaan Lietvedelle sekä valmistelulupa, 

Puumala: Laivalaiturin vesialueen tarkastus suoritettiin 19.11.2021 ROV-kameralla, jossa kaapelia on 100 

metriä. Kuvauksista on tehty videotallenteet. Laiturin eteläpuolisen alueen hirret ja puumateriaali on 

todennäköisesti jäänteitä aiemmasta isommasta laiturista, jossa on ollut kiviarkkuja, joiden päälle 

varsinainen laituri on tehty. Vesisyvyyttä alueella oli syvimmillään vähän yli 10 metriä. Suoraan laiturin 

päästä länteen löytyi irrallisia kiviä ja kumpuja, jotka lienevät edellä mainituista kiviarkuista, vesisyvyyttä 2-

4 metriä. Tästä pohjoiseen, lähemmäksi rantaa, ei löytynyt mitään mainittavaa. Havaitut rakenteet lienevät 

viime sotien tai myöhemmältä ajalta eikä niitä voida pitää muinaismuistolain (295/63) suojelemina kiinteinä 

muinaisjäännöksinä. 

Aallonmurtaja ja laiturit ovat kaavanmukaista rakentamista ja sijoittuvat maisema-alueen reunalle. Pitkälle 

järvelle työntyvä aallonmurtaja on maisemaa muuttavin elementti. Hakemuksessa aallonmurtajalla ja 

laitureilla ei ole arvioitu olevan vaikutusta maisemaan, vaikka uudet rakennelmat työntyvät aiempaa 

reilummin järvelle. Suunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota Pistohiekan rannalta ja maantieltä avautuvan 

järvimaiseman avoimuuteen. 

60 / 11.5.2022 Aidan uusiminen Puumalan Pistohiekassa: Paikalla nyt oleva aita puretaan ja uusi aita 

pystytetään sen paikalle. Näin ollen aidan uusimisella ei ole vaikutusta muinaisjäännökseen eikä aidan 

uusimiselle ole estettä. Savonlinnan museo kuitenkin pyytää ilmoittamaan työn aloittamisesta museon 

arkeologille. 

61 / 11.5.2022 Metsänkäyttöilmoitukset 1-2022-33410 ja 1-2022-33411, Savonlinna: Toisen 

maailmansodan aikaiset kohteet eivät ole muinaismuistolain (295/1963) suojelemia kiinteitä 

muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon 

maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen merkityksensä takia. Kuvioille on tulossa harvennushakkuu 

eikä niille ole estettä. Savonlinnan museo kuitenkin suosittelee, ettei puutavaraa ja hakkuujätettä 

varastoida varustusten päälle eikä niiden yli ajeta metsäkoneilla. 

62 / 11.5.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-35805, Savonlinna: Harvennushakkuulle ei ole 

muinaismuistolain puolesta estettä. Puutavaran ja hakkuujätteen varastointi muinaisjäännösalueelle on 

kuitenkin kielletty. 

63 / 31.5.2022 Purkamislupahakemus, Vahvamäentie 426, Hirvensalmi: Rakennuksella on arvonsa osana 

tehdasalueen historiaa. Rakennuksen vauriot ja arkkitehtoninen arvo kevytrakenteisena varastona ovat 

kuitenkin sellaiset, että purkaminen voidaan katsoa perustelluksi. 

64 / 1.6.2022 Metsänkäyttöilmoitukset 1-2022-36103 ja 1-2022-36296 Sulkava: Toisen maailmansodan 

aikaiset kohteet eivät ole muinaismuistolain (295/1963) suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön 

suunnittelussa niiden historiallisen merkityksensä takia. Kuvioille on tulossa avohakkuu ilman 



muokkaustarvetta sekä ensiharvennus eikä niille ole estettä. Savonlinnan museo kuitenkin suosittelee, ettei 

puutavaraa ja hakkuujätettä varastoida kiviesteen päälle eikä sen yli ajeta metsäkoneilla. 

65 / 31.5.2022 Metsälammentie 39 b, Hirvensalmi: Kiinteistön asuinrakennus on alueen uudempaa 

rakennuskantaa 1970-luvulta. Laajennus ei heikennä alueen kulttuurihistoriallista arvoa, joskin rakennuksen 

symmetria hieman kärsii laajennuksen ollessa muuta osaa 50 cm korkeampi. 

66 / 8.6.2022 Mäntyharjun Torinkulma Oy:n asemakaavan muutos, luonnos: Uusi rakennus tulee 

korkeudellaan muuttamaan Mäntyharjun liikekeskustan matalaa kaupunkikuvaa muodostuen maamerkiksi. 

Korttelialueen kaavamääräyksissä onkin kiinnitetty huomiota mm. rakennuksen rakenteiden laatuun ja 

teknisten laitteiden integroitumiseen rakennuksen arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.  

67 / 24.5.2022 Keskuskatu 16, Pieksämäki: Tehtävät julkisivumuutokset ovat väliaikaisia ja poistettavissa, 

joten alueen kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot eivät merkittävästi heikenny. 

68 / 16.5.2022 Puiden kaatamimen, Kukkaromäki, Naarajärvi, Nokkala, Pieksämäki: Ilmoituksen mukaisilla 

kuvioilla ei ole muinaismuistolain (295/63) suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä Savonlinnan 

museolla näin ollen ole huomauttamista puiden kaatamisesta. Kuvion 28 välittömässä läheisyydessä sen 

pohjoispuolella on kuitenkin Lötönpuron pyyntikuoppa-alue. Muinaisjäännösalueelle ei saa varastoida 

puutavaraa tai hakkuujätettä eikä pyyntikuoppien yli saa ajaa metsäkoneilla. 

69 / 16.5.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-37114, Sulkava: Kuvion länsiosassa sijaitsee kivikautinen 
asuinpaikka ja historiallisen ajan raudanvalmistuspaikka, joka on muinaismuistolain 295/63 suojelema. 
Ilmoituksen mukaan kuviolle on tulossa harvennushakkuu eikä metsänkäsittelylle ei ole muinaismuistolain 
puolesta estettä. Muinaisjäännös on kuitenkin huomioitava niin, ettei sen yli ajeta metsäkoneilla eikä sen 
päälle varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä.  
 
70 / 16.5.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-37197, Sulkava: Ilmoituksen mukaan kuvioille on tulossa 

harvennushakkuu eikä metsänkäsittelylle ole muinaismuistolain puolesta estettä. Muinaisjäännös on 

kuitenkin huomioitava niin, ettei sen yli ajeta metsäkoneilla eikä sen päälle varastoida puutavaraa tai 

hakkuujätettä. Erityisesti on varottava asuinpaikalla olevaa asumuspainannetta ja se on syytä merkitä 

maastoon ennen töiden aloittamista. 

71 / 20.5.2022 Juvolantie 393, Savonlinna: Kohdetta ei ole suojeltu, mutta se on määritelty säilyttämisen 

arvoiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 139 mukaan purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä 

on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen 

hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Purkamista perustellaan rakennusten 

huonokuntoisuudella, mutta lupahakemuksen liitteenä ei ollut kuntotutkimusta tai edes valokuvia 

kohteesta, jotta rakennusten purkukuntoisuutta olisi voinut arvioida. Hakemuksen tietoja tulee täydentää, 

jotta rakennusten kunto voidaan todentaa. Haluttaessa Savonlinnan museon rakennustutkija voi tehdä 

paikalle myös kohdekäynnin kunnon todentamiseksi. 

72 / 1.6.2022 Kulmakatu 22 purkaminen, Mikkeli: Rakennus on osa Emolan vanhaa rakennuskantaa ja 

Emolan rakentamistapaohjeissa sanotaan, että vanhat päärakennukset tulee pyrkiä säilyttämään. 

Rakennusta ei ole suojeltu (niin kuin ei suurinta osaa Emolan alueen rakennuksista) ja rakennuksen 

asuttavaan kuntoon saattaminen vaatii tarkastusraportin perusteella mittavia toimenpiteitä. Museo esittää 

kuitenkin huolensa Emolan kokonaisuuden kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen 

heikkenemisestä, jos vanhempia rakennuksia vähitellen puretaan ja uusia tehdään tilalle. Jos purkamiseen 

päädytään, tulee rakennus valokuvadokumentoida ennen purkamista ja mahdolliset uudelleenkäytettävät 

rakennusosat ottaa talteen ja hyödyntää muualla. 



73 / 9.6.2022 Kansankatu 4, Mikkeli: Kellareiden sisäänkäyntien katokset ovat mahdolliset ja katteena tulee 

käyttää samanlaista vesikatetta, kuin rakennuksessa jo on. Museon näkemyksen mukaan rakennuksen 

arvot ja tyyli säilyvät parhaiten, kun uusi sisäänkäynti sijoitetaan aikaisemmin ehdotetun umpeen laitetun 

oviaukon paikalle. Toissijaisesti sisäänkäynnin voi sijoittaa vasemmanpuoleisen ikkunan paikalle, ottaen 

ikkuna talteen koristelistoineen. Näin rakennuksen sisäpihan ulkoasu säilyy tasapainoisempana, kuin jos ovi 

olisi umpikuistin sivuseinällä. Uuden sisäänkäyntioven tulee sopia rakennuksen tyyliin: puinen, ruskea, 

mahdollisesti kaksilehtinen ja umpinainen. Myös listoihin tulee kiinnittää huomiota. 

Museo suosittelee suorakaiteen muotoista terassia kaarevan sijaan. Terassin tulee olla poistettavissa ja 

kokonaan puusta. Kestopuuta ja umpinaisia kaiteita tulee välttää ja vedenohjauksesta pois rakennuksen 

seinustoilta tulee huolehtia. Kaiteina voi olla esim. yksinkertaiset harvapienaiset puukaiteet tai köysikaide. 

Terassi sisäänkäynteineen ei ole suunnitelman perusteella esteetön. Esteettömyyden kannalta voi olla 

parempi, että sisäänkäynnistä tehdään invarampein esteetön ja terassi sijoitetaan erilleen pihapiiriin, irti 

rakennuksesta. 

74 / 1.6.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-39942, Juva: Kuviolle on tulossa harvennushakkuu eikä sille ole 

muinaismuistolain puolelta estettä. Puustoa voi poistaa vapaasti myös muinaisjäännösalueelta. Kalkkiuunin 

päälle ei kuitenkaan saa kasata puutavaraa tai hakkuujätettä eikä siihen saa muutenkaan kajota esim. 

metsäkoneilla liikuttaessa. 

75 / 1.6.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-40155 Juva: Kuviolle on tulossa ensiharvennus eikä sille ole 

muinaismuistolain puolelta estettä. Puustoa voi poistaa vapaasti myös muinaisjäännösalueelta. 

Muinaisjäännösalueelle ei kuitenkaan saa kasata puutavaraa tai hakkuujätettä eikä ensimmäisen 

maailmansodan aikaisia varustuksia saa vahingoittaa esim. metsäkoneilla liikuttaessa 

76 / 23.6.2022 Savonniemen asemakaavan muutos, ehdotus, Savonlinna: Muutoksena luonnokseen 

hotellin ja huvilan välinen yhdyskäytävä on poistettu ja sr-1 merkintä laajennettu koskemaan myös 

rakennuksen eteläpäädyn avoverantaa sekä uudempaa terassikatosta. KL-1-korttelinosalle 

talousrakennuksille sallittua rakennusoikeutta on pienennetty ja lisätty määräys, että talousrakennuksen ja 

terassikatoksen (kt) lisäksi KL-1-korttelinosalle ei saa sijoittaa muita kaukomaisemassa näkyviä rakennelmia, 

kuten telttoja. Muutokset ovat rakennuksen rakennushistoriallisten arvojen ja maiseman kannalta 

positiivisia. Rakennuksen eteläpuolelle on merkitty alueen osa, jolle saa tehdä katetun terassin, 

laajuudeltaan enintään 100 m². Kiinteästi katettuna alue on melko suuri. 

Kaava-aineistoon on lisätty kiitettäviä havainnekuvia, joiden avulla on helpompi hahmottaa 

kaavamuutoksen vaikutuksia sen maksimaalisesti toteutuessaan. Kuvien perusteella käy ilmi, että Huvila jää 

hotellin varjoon. 

RKY-alue ja maisema-alue on huomioitu kaavaehdotuksessa merkinnällä ma-1: Kulttuuriympäristön ja 

maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue. Maiseman ja rakennetun 

kulttuuriympäristön osatekijöitä, kokonaisuutta ja ominaispiirteitä ei saa heikentää. Merkittävistä alueelle 

kohdistuvista toimenpiteistä on pyydettävä lausunto Museoviranomaiselta ja alueelliselta 

ympäristöviranomaiselta. Yleismääräyksissä sanotaan muun muassa, että rakentamisen tulee olla 

arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkeatasoista ja valtakunnallisesti merkittävään 

kulttuuriympäristöön soveltuvaa. 

Huvilan edustalle esitetään aluetta v-2, johon saa sijoittaa kelluvia saunoja yhteensä enintään 100 k-m² 

sekä kelluvia laitureita ja lautan, yhteiseltä laajuudeltaan enintään 1000k-m². Lautalle saa sijoittaa 

ravintola- ja saunatiloja, yhteensä enintään 150 k-m². Suunnitelma-alueen pohjoisosan vesialueelle saa 

sijoittaa kelluvia venelaitureita. Laiturit kuuluvat kaupungin luonteeseen ja rantamaisemaan. Yksi iso lautta 

sitä vastoin erottuu jo enemmän ainakin lähimaisemassa. 



Hotellille on osoitettu rakennusoikeutta 5000 k-m² ja kerrosluku on V. Asiaan ei ole tehty muutosta 

ehdotusvaiheeseen. Kaava-aineistossa ei perustella hotellin kokoa sen tarkemmin, kuin että kerrostalot 

ovat yleisiä kaupunkialueella ja lähiympäristössä on muitakin viisikerroksisia rakennuksia. 

Hotellin ja mahdollisesti joskus tehtävän uuden isomman uimahallin vaatimat uudet parkkipaikat ovat 

välttämättömiä, mutta eivät lisää alueen viihtyisyyttä. Varsinkin Puistokadun varren autopaikat vievät 

puistolta tilaa ja erottavat historiallisesti toisiinsa liittyvät Huvilan ja entisen sairaalan entistä enemmän 

toisistaan. 

Tapahtuma-alue (te) on suunniteltu kaava-aineiston mukaan kesäkonsertteja silmällä pitäen. Teltta-alueen 

vaatima tila ja sen myötä ympäristössä tapahtuva muutos on suuri verrattuna kentän kausiluontoiseen 

pääkäyttöön tapahtuma-alueena. Ainoa hyvä puoli ehdotetussa kentässä on se, että nykyinen teltta-alue 

siirtyisi kauemmas Huvilalta ja Huvilan ympäristö hieman rauhoittuisi. 

Te-alueen kaavamääräykseen on lisätty, että alueen osalle saa sijoittaa pysyvän katetun esiintymislavan, 

laajuudeltaan enintään 60m2. Yleismääräyksiin on lisätty vaatimus tapahtuma-alueen teltan väristä: sen 

tulee olla tumma ja väriltään vihreä tai harmaa. Yleismääräyksiin tehty muutos teltan väristä on parannus, 

joka auttaa telttaa sopeutumaan ympäristöön, mutta ei poista kentän rakentamisen aiheuttamaa 

huomattavaa muutosvaikutusta ympäristöön. On totta, että kaupungin rantoja on täytetty aikojen saatossa 

ja monet rannat on pengerretty, mutta Savonniemen kaakkoisosan luonnonmukainen ranta on alueelle 

ominainen, jonka muuttaminen rakennetuksi heikentää alueen maisemallista arvoa.  

Luonnosvaiheen vastineessa kaavoittaja toteaa hotellirakennuksesta puhuttaessa, että ”vapaata tilaa 

niemellä ei ole”. Museokin toteaa, että suunnittelualue on liian pieni, jotta kaikki halutut toiminnot esitetyn 

laajuisina pystyttäisiin hyvin sovittamaan alueelle kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot huomioiden. Teltta-

alue ja laajat parkkialueet eivät edistä viihtyisää maisemakuvaa tai maisemakuvallisia arvoja. Savonlinnan 

museo yhtyy Etelä-Savon ELY-keskuksen näkemykseen (ESAELY/517/2020) kaavaehdotuksen vaikutuksista 

rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan. 

Savonlinnan museolla ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

77 / 1.6.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-38928, Mäntyharju: Ilmoituksen mukaan kuviolle on tulossa 

avohakkuu ja laikutus eikä metsänkäsittelylle ole muinaismuistolain puolesta estettä. Puustoa voi poistaa 

muinaisjäännösalueeltakin, mutta muinaisjäännös on kuitenkin huomioitava niin, ettei sen yli ajeta 

metsäkoneilla eikä sen päälle varastoida puutavaraa tai hakkuujätettä. Laikutus on muinaismuistolain 

mukaan kielletty 2 metriä lähempänä muinaisjäännöksen näkyviä ulkoreunoja. 

78 / 20.6.2022 Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos ja Lukelan rak muutos, luonnos, 

Savonlinna: Entinen metsätyönjohtajan asunto on voimassa olevan yleiskaavan ja lakisuojelun ohjaamana 

merkitty asemakaavaluonnoksessa suojeltavaksi rakennukseksi ja yleiskaavamuutoksessa 

rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi tai rakennetuksi alueeksi. 

Kaavamääräykset täydentynevät suunnittelun edetessä. Kaava-aineistoa tulee lisäksi täydentää 

suunnittelualueen rakennuskannan kuvauksella/inventointitiedoilla (valmistumisvuodet, suunnittelijat, 

merkittävimmät muutokset, arviointi, valokuvat) ja selvittää niiden mahdolliset kulttuurihistorialliset arvot. 

Metsätyönjohtajan asunnon yhteyteen liittyy aidattu puutarha rakennuksen lounaispuolella, jonka 

säilyttämiseen ohjaavaa tarvetta kaavassa on hyvä myös pohtia. Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti 

merkittävää aluetta (RKY, VAMA), joka tulee tuoda esiin kaavakartalla tai yleismääräyksissä. 

Asemakaavaluonnoksen yleismääräyksissä on hyvin ohjattu lisärakentamisen yhteneväisyyteen, 

rakennusaloja ei ole osoitettu. Lisärakentamisen tarkempaa sijoittumista alueella on hyvä tutkia, jotta 

muutos on hallittua ja rakentaminen sopii ympäristöön. 



Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa. 

79 / 3.6.2022 Mikkeli, Kilpuinsaaren ranta-asemakaava ja Korteniemen ranta-asemakaavan muutos: 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa suojeltuja tai inventoituja rakennusperintökohteita. Kaavaselostukseen 

tulee kuitenkin kuvata tarkemmin suunnittelualueen oleva rakennuskanta valokuvineen ja 

rakennusvuosineen, jotta vaikutuksia rakennettuun ympäristöön voidaan arvioida paremmin. Kilpuinsaaren 

toinen rakennuspaikka siirretään Korteniemen ranta-asemakaavan M-1 mukaiselle maisemallisesti 

merkittävälle alueelle. Kaavaselostuksessa ei ole arvioitu uuden rakennuspaikan vaikutuksia kyseisen 

alueen maisemaan ja selostusta on hyvä täydentää sen osalta. 

Savonlinnan museolla ei ole muuta huomautettavaa Kilpuinsaaren ranta-asemakaavasta tai Korteniemen 

ranta-asemakaavan muutoksesta. 

80 / 7.6.2022 Metsänkäyttöilmoitus 1-2022-44624, Enonkoski: Kuviolle on tulossa avohakkuu ja mätästys 

eikä sille ole muinaismuistolain puolelta estettä. Puustoa voi poistaa vapaasti myös muinaisjäännösalueelta. 

Muinaisjäännösalueelle ei kuitenkaan saa kasata puutavaraa tai hakkuujätettä eikä kiviröykkiöihin saa 

kajota esim. metsäkoneilla liikuttaessa tai mätästettäessä. 

81 / 6.7.2022 Savonrannan Säimenen myllypadon muutossuunnitelman luonnos: Hankkeen myötä 

vesiympäristö tulee muuttumaan luonnonmukaisempaan suuntaan. Suunnittelun tavoitteena on 

kiitettävästi ollut säilyttää vanhoja rakenteita. Suunnitelmassa huomio kiinnittyi erityisesti voima-aukon 

täyttämiseen hiekalla ja voima-aukon sekä uittoaukon jäämiseen kuivalle maalle, mitkä heikentävät mylly-

ympäristön kulttuurihistoriallista ja opetuksellista arvoa. Positiivista on, että rakenteita ei ilmeisesti tarvitse 

purkaa. Käyttämättömäksi jäävän voima-aukon täyttö hiekalla edistänee turvallisuutta, mutta heikentää 

rakenteiden ja myllyn toiminnan hahmottamista, sen ominaispiirteitä. Suunnitelman toteutuessa 

menetetään myös mahdollisuus esim. tukkiuiton esittelyyn näytösluontoisesti, kun uittoränniin ei enää 

saada vettä. Ymmärrettävästi veden pääsy uitto- ja voima-aukkoihin täytyy kuitenkin estää, jotta veden 

korkeuden säännöstelystä luukuin voidaan luopua ja vesilupa rauettaa. Ohijuoksutusaukon kahden 

välipilarin purkaminen on mahdollista. Ohijuoksutusaukon sillan tuennaksi esitetään teräsputkitolppia. 

Museo ehdottaa sillan tuennaksi betonista tukea, sillä muut säilytettävät patorakenteet ovat betonia ja 

keskituenta ei tällöin erottuisi liiaksi muista rakenteista.  

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei huomautettavaa. Museo jää odottamaan tarkempia 

työsuunnitelmia ja selostusta.  

82 / 21.6.2022 Hämäläisen ranta-asemakaava, Kangasniemi: Suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja 

inventoituja tai suojeltuja rakennusperintökohteita tai maisema-alueita. Lehtiniemen tilalla sijaitsee 

kaavaselostuksen valokuvan perusteella moderni lomarakennus ja talousrakennuksia. Rakennusten 

valmistumisvuodet on hyvä täydentää kaavaselostukseen. 

Savonlinnan museolla ei ole muuta huomauttamista arkeologisen kulttuuriperinnön tai rakennetun 

ympäristön osalta. 


