
 

SAVONLINNAN KAUPUNKI 
 

HAKEMUS 
 
 
__.__.2021 

1 / 2 

 

 
 
Posti- ja käyntiosoite: 
Olavinkatu 27 
57130 Savonlinna 

Puhelin: 
(015) 527 4000 

Internet: 
www.savonlinna.fi 

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@savonlinna.fi 

 

Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hakemus ympäristöministeriölle 
 
Kansallinen kaupunkipuisto on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 68 §:ssä 
”Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon 
monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, 
sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan 
perustaa kansallinen kaupunkipuisto.” 
 
Savonlinnan kaupunki on päättänyt hakea kansallista kaupunkipuistoa Savonlinnaan. Päätökset on 
tehty teknisessä lautakunnassa 16.2.2021 § 33 ja kaupunginhallituksessa 14.6.2021 § 254 sekä 
kaupunginvaltuustossa 21.6.2021 § 58. 
 
Savonlinnan kansalliseen kaupunkipuistoon esitetään keskeisiä ydinkeskustan virkistys- ja 
puistoalueita sekä keskustaa ympäröiviä saimaannorpan elinalueita ja saaristoa sekä paikallisesti ja 
valtakunnallisesti arvokkaita maisema- ja kulttuuriympäristökokonaisuuksia. Kansallinen 
kaupunkipuisto tukee näiden alueiden ominaispiirteiden säilymistä. Savonlinnan kansallisen 

kaupunkipuiston laajuus hakemuksessa on noin 77 km2. 
 
MRL 70 §:ssä todetaan, että kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan alueen kaavoituksessa ja muussa 
alueeseen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa on otettava huomioon puistoa koskevat 
määräykset. Kunnan suostumuksella voidaan ympäristöministeriön päätöksessä antaa alueen 
olennaisten arvojen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. Koska kansallisen kaupunkipuiston 
alueella on hakemuksen jättövaiheessa vireillä useita kaavahankkeita, esittää kaupunki, että 
ympäristöministeriö antaisi päätöksessään seuraavan määräyksen: Kansallisen kaupunkipuiston 
aluetta kaavoitettaessa otetaan huomioon ne erityiset arvot, joiden säilyttämiseksi ja hoitamiseksi 
kansallinen kaupunkipuisto on haettu perustettavaksi. Muut määräykset annetaan hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa, jonka kaupunki laatii perustamispäätöksen jälkeen.  
 
MRL 71 §:ssä todetaan, että kansallinen kaupunkipuisto voidaan lakkauttaa tai sen rajausta muuttaa, 
jos alueen arvo on olennaisesti vähentynyt tai jos yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai 
suunnitelman toteuttaminen sitä edellyttää. Tämä tehdään neuvotellen ympäristöministeriön kanssa. 
 
Kaupungin hakemusraportti perusteluineen ja karttoineen on hakemuksen liitteenä. 
Hakemusraportissa on esitelty Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston erityisiä arvoja ja kuvattu 
tarkemmin edellytyksiä kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Savonlinnaan. 
 
Ylläkerrotun nojalla kaupunki esittää, että ympäristöministeriö katsoisi, että 
Savonlinnan kaupunki täyttää maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset kansallisen kaupunkipuiston 
perustamiselle sekä päättäisi Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Savonlinnaan 
hakemuksen pohjalta. 
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Kirsi Torikka    Janne Laine 
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Kaupunginvaltuuston päätöksessä valtuutetaan kaavoituspäällikkö tekemään tarvittaessa vähäisiä 
teknisiä muutoksia Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen sisältöön ja rajaukseen. 
Suuremmat rajausmuutokset päätetään teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. 
 
 
Hakemuksen valmistelu: 
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Päivi Behm 
Kaavoituspäällikkö 


