
INVESTOINTI- JA PERUSKUNNOSTUSKOHTEET VV. 2017 – 2018 

 

A. Ykköskorin hankkeet; 

1. Haukivuoren satamaprojektin loppuunsaattaminen vuonna 2017 mukaan lukien 

esiintymislava, hiekka-alueen päällystäminen, sataman suoja-aidan aukkoon portti, sumutolppia 

lisää nurmikolle parkkeeraamisen estämiseksi 

 

2. Haukivuoren päiväkodin rakentamisaikataulu vv. 2018 -2019 ja ala-asteen purkuaikataulu.  

 Kaupungin investointiohjelmassa on varattu 100 000 euroa suunnitteluun v. 2018 ja 1,5 milj.euroa 

vuodelle 2019, joista on pidettävä kiinni. 

 

3. Kyyveden veden- ja kalaston laadun kunnossapito/kaupungin toimenpiteet ja vastuu Mikkelin 

kaupungin on nyt oltava aikaisempaa aktiivisempi Kyyveden veden 

laadun kunnossapidon vastuunottamisesta ja huolehtimisessa. Tärkeää on huomioida turvelupien 

lausunnot niin, että pintaveden laatu ei jatkossa heikkene. Kalastusalue ja aluejohtokunta 

vastustavat uusien turvelupien myöntämistä, koska Kyyvesi kestä enää lisää humus- ja 

kiintoainekuormitusta. EDELLYTETÄÄN, ETTÄ KAUPUNKI PYYTÄÄ AINA LAUSUNNOT 

KALASTUSALUEELTA, RANNANOMISTAJIEN EDUSTAJALTA JA 

ALUEJOHTOKUNNALTA VALMISTELLESSAAN TURVELUPALAUSUNTOJA! 

 

4. Luhtitien ja Tuliniemen tien peruskorjauksen ajankohta vuodelle 2017 (MM-suolentistie). Esitys; 

koska suunnitelmat ovat valmiina, niiden toteutusta esitettiin jo aikaisempina vuosina. 

 

5. Muiden Purettavien rakennusten priorisointi Haukivuorella; entisen nuorisotalo ja entisen 

Siwan kiinteistö, Haukivuori-talon asuinsiipi 

 Nuorisotalon purkamista ei voida vielä tehdä, ennen kuin saadaan aluehallintoviraston lupa 

katsotaanko se suojelukohteeksi. Lähtökohtana oli, että nuorisotalon hirsikehikko myydään 

purkutoimenpiteenä. 

 Entisen Siwan tontilla oleva rakennus ja rakennelma on purettava mahdollisimman pian, 

tarpeettomana. 

 Haukivuoritalon asuinsiiven kunto tulee tutkia, etenkin vesijohtojärjestelmän kohdalla ja 

mitä kunnostus entiseen tarkoitukseen maksaa, ennen lopullista ratkaisua vuonna 2016. Joka 

tapauksessa päätös on nyt saatava, jotta v. 2017 toimet pystytään tekemään.  



 Taksikoppi on edelleen käytössä ja se on erittäin tarpeellinen. Se on poistettava purettavien 

kiinteistöjen listalta. 

 

6. Metsän raivaus/pienvesakkojen vuosittainen poistaminen ja nurmikot. 

Asemankylän taajamassa olevien metsäsaarekkeiden/puistoalueiden raivausta ja pienvesakkojen 

vuosittainen poistaminen. Sisältäen kaupungin omistamat alueet satamassa ja kantatie 72 vieressä, 

sen lisäksi Haukivuoren rautatieaseman ja Kyyveden rannan välisen alueen (omistaja on valtion 

Ratahallintokeskus). Rinnekyltin alainen pyörätien ja kantatie 72 välinen alue hoidettava. Samoin 

kuin puutarhaosastolle on määriteltävä alueet Asemankylältä, jotta tarpeelliset nurmikot on 

koko kesän hoidettava. Nyt keskustan alueet eivät vastaa yleensä keskustojen ja 

kaupunkitason laatua. Näistä on useita kertoja huomautettu puutarha osastoa, mutta valmista ei ole 

tullut. 

 

7. Haukivuoren omakoti- ja yritys/teollisuustonttien lisäkaavoitus ja markkinointitoimet/hinnoittelu. 

Kyyveden vapaa-ajan tonttien markkinoinnin lisääminen. 

Haukivuoren omakoti- ja yritys/teollisuustontteja tulee kaavoittaa lisää nykyisten tonttien 

lisäksi. Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt selvityksen tämän hetkisestä tonttitilanteesta. Tietoa 

on hyödynnetty tämä kevään Helsingin kevätmessuilla. Aluejohtokunta laatii kirjelmän 

kaupunginhallitukselle alueiden kaavoituksen kiirehtimisestä. 

Vapaa-ajan asuntotontteja Kyyveden ympärillä on n. 400 -500 ja niiden markkinoimiseksi tarvitaan 

yhteystiedot, jotka on luvattu kaavoitusosastolta 31.12.2016 mennessä. Haukivuori pyrkii omalta 

osaltaan olemaan mukana asuntomessuilla, jossa markkinoidaan sekä omakoti- että vapaa-

ajan asumisen tontteja. 

 

8. Bussipysäkkien katosten uudistaminen: Uudistettavien katosten määrä on 5 kappaletta välillä 

Supan risteys – Saksalan Harjun helmi. 

 

9. Kerovuoren taukopaikan kunnostus. Asiasta vastaa liikuntalautakunta, asia käsitellään kohdassa 

Muut asiat. 

 

 B. Kakkoskorin hankkeet; 

1. Tele- ja puhelinliikenteen oleellinen parantaminen erityisesti haja-asutusalueella 

Heikot yhteydet ovat haja-asustusalueella monelle jokapäiväisiä ja ne on korjattava, 

vaikka Mikkelissä operaattorit painottavat kaupallista näkökohtaa haja-asutusalueellakin 



omassa toiminnassaan liikenneyhteyksien parantamisessa. Kaupungin on määrätietoisemmin 

toimittava näissä ongelmakysymyksissä 

 

2. Veneiden laskupaikkojen lisääminen Kyyveden ympäristössä. 

Kyyvedelle Elyllä on olemassa valmiit suunnitelmat 6-7 laskupaikalle, kustannus n. 60-70000 

e. Tarvitaan julkista rahoitusta niiden toteuttamiseksi. Päävastuu asiasta on kalastusalueella 

ja kaupungilla. On myös matkailullisesti merkitystä.   

 

3. Aluejohtokunnan toimintakonsepti jatkossa (tekla/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta) 

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on jo ykköskorivaiheessa esittänyt 

teklan/hyvinvoinnin ja osallisuuden huomioon ottamista tulevassa muutosprosessissa. 

 

4. Leikkipaikkojen kunnostus ja huolto.   

Leikkipaikkojen keinuista puuttuvat pienten lasten turvaistuimet. 

Entisen asemankoulun piha-alueella olevan leikkipaikan ylläpito ja Haukivuoren 

sataman leikkipaikan ylläpito kaupungin toimesta. 

 

5. Käyttörahan sisällön tarkistaminen 

Käyttömäärärahan sisällön tarkistaminen ottamalla huomioon seuraavat toimenpiteet: Haukivuori-

kyltin ja 72-tien välisen alueen huolto, kunto ja kunnostus, sekä entisen Siwan ja osuuspankin 

välisen heinikon hoito. Vanhan torin tori-ilmeen kunnostaminen: nurmikko, penkkejä, roska-astia ja 

kesäisin kukkia. Tarvitseeko laajempaa suunnitelmaa? 

 

6. Frisbee-golf radan rakentaminen Rantokankaan kuntoradan yhteyteen ja satamaan vuoden 2017 

aikana.  

Rataa voidaan käyttää myös yhtenäiskoulun liikuntatoimessa.  

 

C. Kolmoskorin hankkeet; 

1. Haukivuoritalon kunto ja sen kunnostaminen sekä vuokrien tarkistaminen tilojen edellyttämälle 

tasolle 

Aluejohtokunta edellyttää, kaupungilta Haukivuoritalon roolia ja olemassaolon selvittämistä 

pitkällä tähtäimellä. Mikäli se säilytetään, niin se edellyttää talon kunnon selvittämistä ulko- ja 

sisätilojen osalta sekä tarvittavien kunnostustoimenpiteiden tekemistä. 

 



2. Haukivuoritalon vuokran tarkistaminen tilojen vuokraamiseksi, 

Haukivuoritalolla olevien toimitilojen vuokran kohtuullistaminen, joka edesauttaa 

ulkopuolisille vuokraamisen. On parempi on saada tuloa käyttömenojen katteeksi edes jotain, kuin 

pitää tuloja tyhjillään.     

 

3. Haukivuoren kävelypolut Haukivuoren satama - Kisaranta - Laanilahti ja Häkkilän luontopolku. 

Aluejohtokunta esittää Haukivuorelaiset ry:n ehdotuksesta uutta kävelypolun käyttöön 

ottamista Haukivuoren satamasta Kisarannan kautta Laanilahden suuntaan kohden 

Rantokankaan kuntorataa.  Reitti vaatii ensin selvityksen maanomistajista ja 

maastokartoituksen (kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkaseen yhteyttä). Hanke on Haukivuoren oma 

projekti. Häkkilän luontopolkua on kunnostettu ja raivattu sekä taukopaikkoja kunnostettu viime 

vuonna ja kunnostusta jatketaan myös vuonna 2017.  

 

4. Maastopyöräreitti saatetaan käyttökuntoon kesäksi 2017, jolloin maanomistajilta on haettu lupa 

reitin käyttöönottamiseksi. 

 


