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LAUSUNTO MÖRTIN ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry.lausuu Mörtin asemakaavaluonnoksesta
seuraavaa:

Häränvirran
itäranta
Ääneniemessä
tulee
säilyttää
yhtenäisenä
virkistyskaistana kaavaluonnoksen Mörtinpuistosta alkaen koko matkalla
virran yli menevälle sillalle ja edelleen Äänejärven rantoja kiertämään.
Luonnontilaista tai vain varovaisesti käsiteltyä rantaa voi suojaisesti hieman
ylempänä seurata Äänejärveltä jatkuva, vanhaa puutavaran vetoväylää
mukaeleva kävelytie tai –polku/ulkoiluväylä – ”Vetoraitti” Mörtinpuistolle asti.
Sen tieltä Mörtinranta – katu tulee siirtää asuntotontteineen ylemmäksi tai
mieluiten yhdistää Ääneniementiehen.
Kaavaluonnoksen muihin osiin
yhdistys suosittaa vastaavaa ajattelutapaa – ” korkealta näkee kauemmaksi –
rannalla pysyvät hyttyset ”.
Autionpuisto – Mörtinpuisto – rannan rauhoittaminen asuntorakentamiselta on
yhdistyksen mielestä välttämätöntä kolmesta syystä. Ranta-alue on tietyiltä
osin kulttuurihistoriallista vanhaa puutavaran kuljetusta palvellutta vetoväylää,
jota ei tulisi tonteilla katkaista. Toiseksi, vesialueen vapaa virkistyskäyttö
edellyttää niin veneilijöiden kuin luonnonkulkijoiden kulun esteettömyyttä
kulkemista luonnostaan vaikeuttavalla kapenevalla ja tiivistyvällä virtaalueella, jossa rantautuminen ja rantaan astuminen tuovat tarvittavaa
vaihtelua luonnosta nauttimiselle. Kolmanneksi, asuntotonttien tuominen
rantaan voi aiheuttaa asukkaille vaikeuksia itärannan voimakkaan ja syvän
virtaaman sekä kapean virta-aukon matkailumaisen liikenteen sekä
vastapäisen rannankäytön (uimaranta, telakka) vuoksi. Asukkaat joutuisivat
lasten ja lemmikkiensä vuoksi todennäköisesti eristämään tonttinsa virrasta ja
siihen kuuluvasta liikennehäiriöstä aitaamalla, mikä ei ole ulkonäöllisesti tai
toiminnallisesti minkään osapuolen etu koko asutusalueen toimivuutta ja
haluttavuutta ajatellen.

Lisäksi yhdistys katsoo Häränvirran liikennearvioissa tarvetta ennakoida
Äänejärven matkailupotentiaalin todennäköinen kasvu. Tämä erityisesti siksi,
että alueen kulttuuriset käyttömahdollisuudet ovat nähdäksemme suuret ja
kehitysasteella. Kotiseutuyhdistyksen vanhan valokuva-aineiston
perusteellakin voidaan arvioida jo vuosikymmeniä sitten tiedostetun kohteen
valokuvauksellinen ilme. Häränvirran tietty erämainen henki kertoo
himmentyneenäkin Sisä-Suomen kulttuurin alkuhämärästä todellisesti ja on
yhä säilyttämisen arvoinen harvinaisuus palveluihin nähden keskeisellä
paikalla. Tulevaisuuden näkemyksiä ja tulevaisuudessa tehtäviä ratkaisuja ei
tule rajoittaa hetkellisiä taloudellisia etuja tavoittelevalla kaavoituksella.
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