
Savonrannan kumppanuuspöytä

TEAMS-kokous

7.3.2022 klo 17.00-20.00

Puheenjohtaja: Hannu Karvinen
Sihteeri: Meeri Larinen
Avustaja: Veera Riikonen

Kaupungin edustajat/ kaupunginhallituksen
kokoushuone: -

Kaupungin edustajat Teamsissa:
elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen,
kaupunginjohtaja Janne Laine, tekninen
johtaja Kari Tikkanen, sivistystoimenjohtaja
Mikko Ripatti

Tilaisuuteen osallistui Teamsin kautta näiden lisäksi: 14 henkilöä (syksy 2021 16 henkilöä, eli
-2hlö)

Tilaisuuteen osallistui Facebook-liven kautta: yli 3 sekunnin katseluita 85 hlö, tavoitettu
yhteensä 19 hlö.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti kaikki tervetulleeksi ja esitteli läsnäolevat
viranhaltijat ja muut toimijat.

2. Syksyn 2021 Savonrannan kumppanuuspöydän esitysten tilanne

Viranhaltijat kertoivat syksyllä 2021 Savonrannan kumppanuuspöydässä tulleiden esitysten
valmistelutilanteen.

Erillinen taulukko aloitteiden tilanteista tulee muistion liitteeksi, kun se palaa kaupungilta
kommentointikierrokselta.

3. Ennakkoon tulleet toimenpide-esitykset

3.1. Ikäihmiset tarvitsevat viriketoimintaa Rönkkötalolla

Perustelu: kyläyhdistys on järjestänyt useana vuonna ennen koronavuosia viriketoimintaa
kylän ikäihmisille omana toimintanaan. Yhdistys tarjoaa edelleen tiloja tätä varten, vain
vetäjä puuttuu. Kaupungin sivistystoimen vapaa-ajanpalveluista pitäisi löytyä vetäjä
ryhmälle.



Aiemmin ryhmässä on käynyt 7-14 henkilöä ja se on kokoontunut talvikaudella joka toinen
perjantai klo 11-13 saaden jokaiseen tapaamiseen tuoreet karjalanpiirakkakahvit, jotka
jokainen paikalla olija on itse maksanut.

Keskustelu:

Sivistystoimenjohtaja:
Meillä ei tällaista palvelujärjestäjää sivistystoimialalla ole, yhdistyspuolelta voisi löytyä tähän
toimija. Yhdistyksiä avustaa sitten kaupunki tai myös kumppanuuspöydät voisivat varmaan
avustaa. Täytyisi tietää millaista toimintaa tässä on ollut?

Puheenjohtaja:
Vapaaehtoisvoimin on pyöritetty.

Esityksen tekijä:
Virikekerhotoiminnan yhteistyökumppanina ollut esimerkiksi seurakunta, mutta nyt toiminta
on kaatumassa myös vetäjien ikääntymiseen. Aiemmin kerhoa on vetänyt myös
vapaa-aikaohjaaja. Ideana meillä olisi, että sivistystoimen täyttäessä vapaa-ajanohjaajan
viran voisi hän käydä vetämässä tätä kyseistä kerhoa. Tähän kerhoon olisi myös muiden
kylien asukkaat tottakai tervetulleita.

Puheenjohtaja:
Voisiko esimerkiksi Linnala järjestää tällaista?

Jatko:
Sivistystoimenjohtaja:
Tätä voidaan katsoa kuinka vapaa-aikatoimen ohjaajan pesti muotoutuu. Voin viedä
vapaa-aikapäällikölle terveisiä ja voidaan katsoa löytyykö sieltä resursseja.

3.2. Rannan siistiminen ja kesäesiintyjä

Toivoisin Savonrannan rannan siistimistä paikoista kuten pajukon siistimistä.

Ja mahdollisesti kesällä jokin esiintyjä rannalle, haitarinsoittoa yms.

Keskustelu:

Puheenjohtaja:
Siistimistä kyllä tarvitaan. Onko se kaupungin työnä vai jonkun yhdistyksen?

Kuntalainen:
Pajukon siistimiseen kaupunki varmaan antaisi luvan. Kerimäellähän rantaa siivottiin
talkoilla, voisi toki olla kaupungilta työnjohtaja paikalla jos tarvetta on. Ei luulisi olevan
estettä jos on vireää porukkaa, eihän se kovin iso alue ole.

Kuntalainen:



Sataman siistimisestä: siinä on kiinteistöllä uudet omistajat niin luulisi että kiinteistön
omistaja siistisi vierasvenesataman alueen. Kaupungille iso kiitos kotisataman siistimisestä.

Kuntalainen:
Olisi hyvä jos löytyisi talkooporukka tätä hoitamaan.

Kuntalainen:
Savonrannan VPK hoitanut oman alueensa. Pitää myös ottaa huomioon että pitää olla
kiinteistön omistajan lupa myös siihen siistimiseen. Pysytään niillä alueilla joissa on lupa
toimia.

3.3. Selvitys etätyön tekemisen mahdollisuuksista Savonrannalla & Onko
Savonranta todella jäämässä valokuituverkostojen ulkopuolelle?

Kiinnitin huomiota viime päivien lehtikirjoituksiin BLC:n valokuituhanke Enonkoskella,
Kerimällä, Punkaharjulla, Sulkavalla ja Rantasalmella jäämässä ilman EU:n elvytysrahaa
(Itä-Savo ja Puruvesi-lehti).
Valokuituverkoston rakentamisesta Savonrannan Kääpäsaaren alueelle olen tehnyt
kuntalaisaloitteen 20.10.2021.
Toivon, että kumppanuuspöydässä olisi käytettävissä tietoa valokuituverkosta kirkonkylän
alueella sekä Savonrannan haja-asutusalueella. Miten yhteydet mm. etätyöhön alueella
toimivat?

Etätyön tekeminen on ainutlaatuinen mahdollisuus Savonrannan elinvoimaisuuden
lisäämiseen. Korona-aika ja korkea polttoaineen hinta tuovat muutoksen siten, että
loma-asunnoilla ollaan yhtäjaksoisesti pitempiä aikoja ja käytetään paikkakunnan palveluja.

Esityksen liitteenä tulleet pohjustavat kirjoitukset on luettavissa osoitteessa
savonlinna.fi/lahidemokratia

Keskustelu:

Tekninen johtaja:
BLC on operaattorina kaupungin kuntaliitosrahoilla rakentamassa verkossa. Kaupungilla ei
ole tietoa, millainen verkko missäkin on käytössä. Kaupunki ei lähde kuitumarkkinoille
kilpailemaan toimijoiden kanssa, kaupunki ei ole operaattori, tämmöinen linjaus on.

Kaupunginjohtaja:
Todella tärkeä aihe tämä valokuitujen rakentaminen. Tulevaisuudessa tämä on vielä
tärkeämpi kuin fyysiset tieyhteydet. Myös sote-palvelut tulevat olemaan entistä enemmän
verkon kautta jakelussa. Tämä on iso yhteiskunnallinen tasa-arvokysymys. Meillä on selkeästi
parempi tilanne kuin muualla Etelä-Savossa. Laajakaistalaki ja -asetus edellyttää
pääsääntöisesti myös kuntarahoitusosuuden.

Kuntalainen:
Muistaakseni 160 000 euroa käytettiin tämän verkon rakentamiseen. Silloin ei kysytty
keneltäkään onko siihen ketään liittymässä ja nyt se verkko on myyty BLC:lle. BLC hinnoitteli



verkon niin korkealle niin siihen ei ole kovin montaa liittyjää. Muistaakseni myös tuonne
Kääpäsaareen vedettiin kuitu maahan.

Kuntalainen:
BLC:n työntekijät kävi silloin ovelta ovelle kiertämässä kartoittaa halukkuutta kuituverkkoon.
Toivon että BLC kävisi tilanteen uudelleen läpi ja tiedottaisi kuntalaisia siitä, missä
valokuituverkko on olemassa ja miten siihen voi liittyä.

Kuntalainen:
Viimeksi marraskuussa olin BLC:n kanssa yhteyksissä. Heillä on tarkoituksena tulla
järjestämään Savonrannalle tilaisuus jossa kertovat tarjoamastaan valokuituyhteydestä.
Luotamme että viesti menee kaupunginjohtajan kautta BLC:lle.

Kaupunginjohtaja:
Voin viedä viestin BLC:lle mutta tietysti valitettavasti haja-asutusalueet eivät ole kaupallisesti
houkuttelevia. Sen täytyy saada se myös liiketaloudellisesti kannattavaksi. Jos se halutaan,
niin olennaista on asukkaiden löytää paikallisella tasolla sellainen henki että liittyjiä on
tarpeeksi. Jos ei ole paljoa liittyjiä sen hintakin nousee korkeammaksi.

Kuntalainen:
Onko se pakko olla valokuitu, jos se on niin kallista? Voisiko 4G tai 5G toimia?

Jatko:
Kaupunginjohtaja vie viestin BLC:lle.

3.4. Savonranta-päivä

Lions Club Savonranta hakee kumppanuuspöydältä avustusta Savonranta-päivän
järjestelyihin: lehti-ilmoituksiin ja muikkutarjoiluun.

Pyydetty avustus: 1500 euroa.

Jatko:
Viedään kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokoukseen.

4. Muut esille tulevat asiat

4.1. Kaupungin kotisivuille tulisi päivittää ajantasaiset hinnat tilavuokrista
Jatko:
Löytyy lautakunnan päätöksistä, mutta koitetaan löytää sopiva paikka myös
kotisivuilta.

4.2. Millaisia toimenpiteitä olisi Savonrannan taajaman kehittämissuunnitelmalle
tulossa? Onko se vain merkitty tiedoksi?



Keskustelu:

4.3. Esitän että tekninen toimi tutustuu paikkakunnan kaavateihin ja niiden
kuntoon  ja ottaisi sen asenteen, että niillekin voi jotain tehdä.
Keskustelu:
Puheenjohtaja:
Kysyn saman tien tekniseltä johtajalta, olisiko keväällä joku päivä kun pääsisit
käymään Savonrannalla ja katsottaisiin näitä teitä?
Tekninen johtaja:
Meillä on sellainen tilanne että uusi kunnossapitoinsinööri palkataan juurikin
näille kohdealueille, joten tämmöinen tutustumiskäynti on täysin
mahdollinen. Varmaankin infrapäällikkö ja kunnossapitopäällikkö käyvät
uuden insinöörin kanssa tutustumassa. Voidaan sopia niin että tälle
kierrokselle lähetetään kutsu myös teille paikallisille toimijoille.
Puheenjohtaja:
Joo, minä voin olla yhteydessä siihen suuntaan.

4.4. Olen seurannut keskustelua myös kaupunkikeskustan entisestä Olavin torista,
Hulikan maisema on ruvennut taas kiinnostamaan. Olen sitä mieltä että nuo
puurakennukset pitäisi suojella. Historia kiinnostaa ihmisiä aina ja ettei tulisi
korvaamatonta menetystä olen sitä mieltä että Hulikan alue ja
Nälkälinnanmäki tulisi säilyttää. Turha sanoa että kaupungilla ei ole rahaa: se
on tärkeysjärjestys mihin rahaa laitetaan. Pannaan siihen rahaa että se säilyy,
rahaa siihen tulee löytyä. Muualla Suomessa puutalokorttelit ovat tunnettuja
matkakohteita ja niiden säilyttämisestä ollaan kiitollisia.
Täältä savonrantalaisena veronmaksajana, joka maksaa Savonlinnan
kaupunkiin veroja, esitän että pannaan vakavaan harkintaan ettei näitä
purettaisi.

Elinkeinojohtaja:
Tämä on Savonrannan kumppanuuspöytä eikä mikään veronmaksajien
paneeli joka keskustelee kaikenmaailman yleisistä asioista, vaan täällä
keskustellaan Savonrannan asioista. Meille on annettu kaksi tuntia aikaa, josta
on huomautettu että pitää pysyä aikataulussa.

Esityksen tekijä:
Veronmaksajana Savonlinnassa pakko sanoa että elämme yhdessä, kuolemme
yhdessä. On puhuttu myös matkailun asioista Savonrannalla: matkailu
Savonlinnassa on myös Savonrannan matkailua ja toisinpäin.
Vanhojen rakennusten suojelutarkoitus on minulla myös matkailuun liittyvää.
En ymmärrä tuota logiikkaa, etteikö savonrantalainen saisi puhua myös
Savonlinnan kaupunkikeskustan asioista. Hämmästyttävä väite, kuka tämän
kiellon minulle esitti?

Elinkeinojohtaja:
En esittänyt kieltoa vaan asiapyynnön. Kun kokous koskee Savonrantaa niin



käsitellään Savonrannan asioita. Ja Jarmo Häkkinen, aika iso veronmaksaja jos
katsotte sieltä minun tilastoa niin päihitän aika monen.

Kuntalainen:
Savonrantalainen voi puhua myös Savonlinnasta ja savonlinnalainen
Savonrannasta, edelleen.

Puheenjohtaja:
Joo kyllä saa keskikaupungin asioita myös kommentoida, näin sovittiin
alunperinkin.

4.5. Me Savonrannan matkailuyrittäjät olemme kiinnostuneita tuosta
Ruukki-nimisen kiinteistön alueesta, josta on lohkottu omakoti- ja
yritystontteja. Se kantakiinteistö on jäänyt repaleeksi ja tästä on työn alla että
näitä mahdollisia kaistalealueita käytäisiin läpi, joita voitaisiin myydä
yksityisille jotta yleisilme taajamassa saataisiin paremmalle tolalle.
Kysyisin tekniseltä johtajalta mikä tilanne tässä on: onko asia jo vireillä vai
vasta tulossa?
Kysyisin myös mitä on kirjattuna kaavaan kiinteistöä 740-579-5-205 koskien,
jossa on nyt kotisatama ja VPK:n aluksetkin. Eli piippuhallin takana, jossa on
nätti koivikkokin.

Nyt on pohdittu campingalueen perustamista Savonrannan taajamaan.
Mielestämme edellä mainittu paikka olisi oivallinen kohde campigtoimintaa
varten, joten kiinnostaa tietää mitä kaavoitus tästä paikasta sanoo.

Esitämme että selvitettäisiin Savonrannan taajamaan campingalueen
perustamisen mahdollisuutta.

Tekninen johtaja:
Minulla ei nyt kaavaa ole tässä käytettävissä mutta se selviää yhdellä
puhelulla kaavoitukseen. Sitten lisäaluemyynteihin asemakaava-alueella
edellytyksenä on aina asemakaavamuutos, joka on pitkällisempi projekti.
Voisin melkein sanoa että meillä on resurssipula kaavoituksessa, siellä
painotetaan tällä hetkellä muita kaavoja. Jossain siellä jonossa on menossa
lisäalueiden myyntiin liittyvä kaavoitus. Asemakaava-alueella ne vaatii aina
kaavamuutoksen.

Kuntalainen:
Mielenkiintoinen esitys. Se alue mikä on hakattu kaupungin varastojen takaa
on vanhan sahan aluetta. Campingalueen rakentamista varten haasteena
siellä on märäntynyttä sahanpurua. Kannattaa miettiä onko se otollinen alue
siihen.

Kuntalainen:



Ihan veronmaksajana kysyisin että milloin Savonlinnan kaava-aineisto saadaan
nettiin kuntalaisten saataville? Muissa kunnissa on jo saatavilla. Milloin me
saadaan tutustua kaavamerkintöihin netissä?

Tekninen johtaja:
Jos kaikki asemakaavat on tarkoitus laittaa niin siinä on hirmuinen työ. Osa on
tehty käsityönä ihan puuväreillä, osa uudempaa numeerista kaavaa, niiden
siirtäminen on huomattavasti helpompaa. Kaavoissa oleellinen asia on
kaavamerkinnät eikä meillä ole sellaista järjestelmää olemassa, jolla kuvasta
suoraan klikkaamalla saataisiin maankäyttökaavan merkinnät. Se vaatisi laajan
ja suuritöisen operaation. Viittaan tällä meidän käytettävissä oleviin
resursseihin: teemme sitä tärkeysjärjestyksessä ja valitettavasti tämä ei ole
meillä tärkeysjärjestyksessä ykkösenä tämä kaavojen julkistaminen. Uudet
kaavat toki on siellä nähtävillä kaavamuistutuksia ja huomautuksia varten.

4.6. Mikä on Dareconin hallin tilanne?

Elinkeinojohtaja:
Meillä oli syys-lokakuussa potentiaalisia ehdokkaita Helsingin alueelta tänne
muuttamaan jotka ihmetteli kuinka halvalla täältä voi ostaa hallin. Heillä
kuitenkin kiinnostus lopahti eikä asia tunnu muillakaan tahoilla eteenpäin
menevän.

4.7. Onko Savonrannan koulun suhteen kerrottavaa?

Sivistystoimenjohtaja:
Palveluverkkotyöryhmä tällä hetkellä työskentelee ja käy läpi
väestöennusteita vuosikymmenen loppuun ja sitten katsotaan palveluverkon
tilannetta. Nyt ei ole katsottu toimenpiteitä yksittäisiin kouluihin vaan
puhtaasti kokonaisuutta ja Savonlinnan kokonaismäärää ja mitä se tarkoittaa
taloudessa ja palveluiden järjestämisessä.
Jos jotain tulee niin aikanaan näitä katsotaan myös kumppanuuspöydässä.

5. Savonrannan kumppanuuspöydän puheenjohtajan valinta

Puheenjohtaja kehotti puheenjohtajaksi haluavia ilmoittautumaan tai esittämään henkilöä
puheenjohtajaksi.

Kuntalainen:
Esitän että Hannu Karvinen jatkaa.

Savonrannan pöydän puheenjohtajaksi seuraavalle vuodelle valittiin Hannu Karvinen.

6. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.


