
Keskustaajaman kumppanuuspöytä

Teams-kokous

30.3.2022 klo 17.00-19.00

Puheenjohtaja: Jyrki Huttunen
Sihteeri: Meeri Larinen
Avustaja: Veera Riikonen
Avustaja: Asko Koukkari

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: 27 henkilöä
Tilaisuuteen osallistui Facebook-liven kautta: yli 3 sekunnin katseluita 344 hlö, tavoitettu
yhteensä 1200 hlö.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2. Syksyn 2021 aloitteiden tilanne

Käytiin läpi syksyllä 2021 tulleiden aloitteiden tilanne. Erillinen taulukko kumppanuuspöytien
muistioiden liitteenä kaupungin kotisivuilla.

3. Ennakkoon tulleet toimenpide-esitykset

3.1. Hyvinvointia & viihtyisyyttä

Esitys:
Pumptrackrata (esim. Joutsan kunnassa investoitiin rata muutama vuosi takaperin ja
suosio on ollut huima, käyttäjiä monenikäisiä ja "aina siellä tuntuu porukkaa
olevan"). Näkisin tämän niin suurena vetovoimana että lähikuntien lapset ja nuoret
haluaisivat tänne harrastamaan ja tekemään retkiä perheiden kanssa.

Keskustelu:

Elinkeinojohtaja:
Itse olen joutsalainen ja ajan Joutsan pumptrackradan ohi viikottain, ja aina siellä porukkaa
(10-15v) on, eli suosittu paikka.

Sivistystoimenjohtaja:



Ennen kokousta katsoin mikä tällaisen hintataso on, sille löytyy eri toimittajia mutta eräällä
toimittajalla hinnat 30-50 000 euroa, pelkästään nuo tarvikkeet joita tarvitaan. Sen lisäksi
asennus- ja maansiirtotyöt tulee päälle. Puhutaan suuresta investoinnista, siihen ei
vapaa-aikatoimen eikä kumppanuuspöytienkään määrärahat riitä. Se on sitten
talousarviotason asia lähteä tätä valmistelemaan ja katsomaan toteuttamismahdollisuuksia.
Sinänsä varmaan voisin kuvitella tämmöisen olevan nuorten suosiossa ja käyttöä löytyvän.
Varmaan jos yhteen paikkaan tämmöinen tulisi, niin sitten sitä ruvettaisiin pyytämään
muuallekin.

Kuntalainen:
Etelä-Karjalan Kärki-Leader on myöntänyt Saaren urheilijat ry:lle alkuvuodesta rahoitusta 18
000 euroa pumptrackradalle, jonka kokonaiskustannus on ollut 37 000 euroa.

Puheenjohtaja:
Tuo olisi jo hyvä kustannustaso. Lisäksi nuorten liikuntapaikkoihin panostaminen tuo monesti
ne kustannukset moninkertaisina takaisin.

Kuntalainen:
Pieksämäelläkin on tuommoinen ja aina kun siitä ohi kulkee, on siellä aina porukkaa.
Tämmöisen radan ympärille saisi nuorille muutakin aktiviteettia. Näen tässä todella suuren
potentiaalin.

Jatko:
Viedään vapaa-aikatoimen tiedoksi.

Esitys:
Kuntoportaat

Keskustelu:

Avustaja:
Oliko sellainen tilanne, että vapaa-aikatoimen puolesta ollaan Talvisaloon tekemässä
kuntoportaita?

Sivitystoimenjohtaja:
Kyllä näin käsitys on ja Kasinon saarilla ollaan myös jatkettu portaita.

Esitys:
Vanhan aseman ympäristön kehittäminen viihtyisäksi ja houkuttelevaksi
kokonaisuudeksi (puita/pensaita/istutuksia yms, muita aktiviteetteja Padelin lisäksi?)

Keskustelu:

Kaupunginjohtaja:
Tässä on varmaan semmoinen tilanne, että kun aseman seudun ja hallien hieno hanke,
panimo- ja konserttitilat, niin sitten täytyy katsoa kokonaisuutta kaupunkikeskustan osalta



kuinka näitä kehitetään yhteen. Savonniemessähän on jo panimoravintola ja konserttiteltta,
sekä hienot kehittämissuunnitelmat. Toki myös aikaisemmat alueet kuten Kasinon saari
teattereineen ja ravintoloineen. Tietysti myös Olavinlinna-kokonaisuus.
Tätä pitäisi katsoa kokonaisuutena, että ihmisille tehtäisiin houkuttelevaksi kävellen liikkua
näiden pisteiden välillä. Toki etäisyydet on kohtuullisia, mutta tekemällä se houkuttelevaksi
toisi liiketoiminnoille asiakasvirtaa. Siihen kokonaisuuten pitäisi tuotakin katsoa.
Meidän tekninen toimiala on nyt keskittynyt torin hieromiseen, sinänsä tärkeä asia, mutta
nyt pitäisi katsoa kokonaisuutta ja reagoida uusiin toimintoihin, mitä tässä on tulossa.
Kaupunki on jo sitoutunut Savonniemeen liittyen kevyenliikenteenväyläinvestointiin, jolla
siihen luodaan viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Kuntalainen:
Haluaisin mainita että nuorisovaltuusto ottaa siltä alueelta graffitiseinän maalaamalla sen
umpeen, jotta sitä voi uusiokäyttää. Sanoisin myös että siellä on tilaa istutuksille, hiekka-alue
on ankean näköinen.

Tekninen johtaja:
Teknisellä toimialalla on jo pitkään ollut suunnitelmat asemapuistoon ja olemme esittäneet
myös määrärahoja, mutta ne ei ole koskaan menestyneet valtuustokäsittelyssä, eli emme ole
saaneet rahaa asemapuiston kohentamiseen.
Olemme hakeneet myös rahaa opastusjärjestelmän laatimiseen kaupunkikeskustaan, mutta
myös ne määrärahat on aina poistettu talousarviosta. Ilman rahaa ei valitettavasti voida
edetä suunnitelmissa. Olemme myös nähneet asemapuiston jopa sisäänvetotuotteeksi
rinnakkaisväylältä ja nyt varsinkin kun sinne tulee tapahtumakeskus, joka toteutuu jo tänä
kesänä, olemme jo pari vuotta myöhässä tämän kanssa. Jotta puisto kehittyy kunnolliseksi
kasvillisuuden osalta, siinä puhutaan vuosista.
Toivomme että ensi vuoden talousarvioon saataisiin rahaa ja täytyy muistaa, että meillä on
myös kaupunkipuisto kulman takana tulossa ja sen huolto- ja käyttösuunnitelmaan tarvitaan
myös rahoitusta. Näiden kaikkien tulisi olla hyvässä kunnossa, jotta ne olisivat houkuttelevia.
Kevyen liikenteen väylien tulisi olla hyvässä kunnossa ja hyvillä opasteilla, lisäksi
kaupunkikartat ynnämuut. Yrittäjävetoinen kaupunkijuna on tulossa, joka kuljettaa sitten
ihmisiä, sillekin pitäisi luoda houkutteleva reitti.
Meidän koko kaupungin puistomääräraha on 30 000 euroa tälle vuodelle ja se on
valitettavan vähän rahaa, ihan oikeasti. Puistorakentaminen on kallista, se vaatii
yksityiskohtia ja maa-aineksia, puhumattakaan kasveista.
Kun poliittinen päätöksenteko vain kallistuu tälle kannalle, kyllähän tekninen toimiala
toteuttaa!

Kuntalainen:
Tekninen lautakunta esitti 60 000 euroa puistopuolelle, mutta se valitettavasti seuraavassa
portaassa tippui. Tekninen lautakunta myös päätti, että tehtäisiin leikkikentistä
kehittämissuunnitelma. Komppaan vähän kaupunginjohtajaa, että pitäisi kaikista puistoista ja
leikkikentistä tehdä kehityssuunnitelma laajemmalla näkövinkkelillä, eikä keskittyä yhteen
alueeseen kerrallaan.

Kuntalainen:



Kiinnostaisi tuo Savonniemen tilanne sen suhteen, että yhteistoimintasopimus on tehty
Savon Mafia Oy:n kanssa ja Savon Mafia myi liiketoimintansa VPM-palveluille tms. Ei
varmaan sopimuksen periydy ongelmitta tällaisissa tilanteissa, vai mikä on prosessi tässä?
Käydäänkö nuo neuvottelut uudestaan? Tarkoitan kylpyläsuunnitelmia yms.

Kuntalainen:
Kun puhuttiin että on hyvät jalkakäytävät ja kevyenliikenteenväylät, niin pari kesää takaperin
muistatte kun pari sataa metriä oli veden alla Motonetin toisella puolella. Niin voiko sille
tehdä mitään? Siinä oli kahluusyvyys ja kiellot, ettei kulkuväylälle saa mennä uimaan.

Kaupunginjohtaja:
Savonniemen sopimukseen liittyen, ei se tarvitse uusia neuvotteluita. Siinä on sitoumus, että
jos siihen tulee kylpylähotelli-investointikokonaisuus tapahtuma-areenoineen, niin se on 15
miljoonan investointikokonaisuus. Jos se toteutuu siitä tulee kiinteistöverotuottoja jo
varmaan reilua 100 000 euroa/vuosi plus muut vaikutukset.
Tämän kaltaisia investointihankkeita jotka tuo tuloa kaupungille mahdollistaa näiden
isompien hankkeiden toteuttamisen. Siinä puhutaan kevyen liikenteen väylän osuuden ja
siihen liittyvän infran tekemisestä. Kaupunki luo siinä viihtyisyyttä osana sitä investointia.
Jatkossa joudutaan juuri tällä tavalla investointeja miettimään: meillä on tällä hetkellä liian
iso investointiohjelma. Tänä vuonna sen 35 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina merkittäviä
summia. Investoinneissa huono puoli on että jos niitä tehdään ilman taloudellisia laskelmia,
ne syö sitten peruspalvelupuolelta, jota tulisi välttää. Uuden valtuuston tulee priorisoida
investointeja. Mutta kun on tulopohjaa tuottavia investointeja, niitä on helppo hyväksyä.
Teknisen puolen pitäisi tosiaan tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma, tämmöiseen voisi
saada hankerahaakin. Valtiolta on myös mahdollista saada investointiavustuksia kevyen
liikenteen väylille.

Puheenjohtaja:
Kaupunginjohtajan puheissa toistuu usein “pitäisi, pitäisi, pitäisi tehdä”. Puistopuolen 30 000
euroa tuntuu todella pienelle, varsinkin kun puistoilla on niin suuri ja näkyvä merkitys.

Kuntalainen:
Aiempi kysymykseni oli enemmän lakitekninen, eikö sopimukset yleensä tehdä osapuolten
kesken? Avoin suhtautuminen tuohon sopimukseen ei estäisi vaikkapa venäläistä sijoittajaa
rakentamista kylpylähotellia Savonniemeen, jos nyt käydään saivartelemaan.

Kaupunginjohtaja:
Tavoite on ollut saada kylpylähotelli-investointi ja tapahtuma-areena toteutumaan. Arvio on
50 000 ulkopuolista kävijää vuosittain, joka olisi hyvä suunta kaupunkikeskustan
vetovoimaisuudelle, joka kaipaa elvyttämistä.
Kaupungilla on siellä olemassa sopimus Savon Mafian kanssa. Yleensä se menee niin, että
kun yritys ostetaan niin sen sopimukset siirtyy sille ostajalle. Jos osakeyhtiölakia tietää, niin
kun osakeyhtiö ostetaan erilaisine liiketoimintoihin liittyvine sopimuksineen. Se pitää katsoa
ja tarkistaa.

Kuntalainen:



Tässä on kaksi eri asiaa: jos VPM-palvelut olisi ostanut Savon Mafia Oy:n kuin tämä mitä nyt
tapahtuu. Ehkä siihen ei tässä kokouksessa saada selvyyttä, mutta nähdäkseni tämä on eri
asia kun tässä Savon Mafiaa ei ole ostettu.

Esitys:
Eri ikäisten lasten huomioiminen leikkikenttien rakentamisessa ja ylläpidossa.

Keskustelu:

Tekninen johtaja:
Puistopuolihan kuuluu tekniseen toimialaan. Meillä on vuodessa käytettävissä 20 000 euroa
kaikkiin Savonlinnan alueen leikkikenttiin. Ymmärrätte että niitä on myös liitoskunnissa. Sillä
ei kovin montaa vimpulaa osteta, kun ne leikkivälineet ovat äärettömän kalliita. 1000 eurolla
ei saa edes keinua. 20 000 euroa on kohtuullisen leikkivälineen hinta. Esimerkiksi Pikku
Kakkosen laivan hinta on semmoinen 50 000 euroa.

Kaupunginjohtaja:
Näille on leikkiverkkosuunnitelma joka on tehty aikoinaan, se on varmasti hyvä välillä
päivittää ja käydä läpi. Näihin liittyy ylläpitovelvoite ja muut lakisääteiset velvoitteet. Näitä
on kehitetty eri aikajaksoissa, vaikka määräraha on pieni. Kun mennään ajassa hieman
taaksepäin, niin silloin tehtiin isot panostukset leikkikenttiin, noin miljoonan euron luokkaa
4-5 vuoden ajanjaksolla. Silloin ne laitettiin erinomaiseen kuntoon ja rakennettiin mm. Pikku
Kakkosen puisto. Nyt olisi varmaan samanlainen asia ja käydä tuo suunnitelma läpi.

Kuntalainen:
Tekninen lautakunta esitti, että tuo määräraha olisi kolminkertaistettu 60 000 euroon.
Kysymys voikohan siihen saada rahaa, jotta sitä voisi jopa tänä vuonna nostaa teknisen
lautakunnan toiveen mukaisesti. Kuulostaisi hyvältä että leikkikenttiä lähdettäisiin
parantamaan. Se on kuitenkin yksi meidän kaupungin tavoite saada tänne lapsiperheitä.

3.2. Pyörämatkailun huomioiminen kaupunkisuunnittelussa

Esitys:
Pyöräilyn sekä pyörämatkailun huomioiminen kaupunkisuunnittelussa ja matkailussa. Esim.
turvallisuus, kivetysten korkeudet, verkoston laajeneminen, opasteet, karttaan merkatut
reitit? Pyöräily on kovaa vauhtia kasvava laji. Hyviä kokemuksia  esim. Puumalasta.

Keskustelu:

Nuorisovaltuuston edustaja:
Pyöräreittien ja jalankulkijoiden reittien kunnossapito etenkin kaupunkikeskustan alueella on
myös esteettömyyden kannalta todella tärkeä asia, eli ketkä liikkuvat pyörätuoleilla suosivat
usein pyöräilyreittejä, sillä ne pidetään usein paremmassa kunnossa kuin jalkakäytävät.
Esimerkiksi kivetykset ovat matalammat. Näen tämän erittäin tärkeänä.



Kuntalainen:
Yksi mitä pyöräilijät myös usein toivovat on että olisi piennar. Aika usein näillä sivumaanteillä
heti valkoisen viivan jälkeen loppuu asfaltti.

Avustaja:
Luonto Saimaa -hankkeessa myös kehitetään pyörämatkailureittejä.

Puheenjohtaja:
Kaupunki varmasti tekee parhaansa niillä määrärahoilla mitä on. Jos ei rahaa tule, niin ei
tekninen johtaja Kari Tikkanenkaan mitään mahda.

Sivistystoimenjohtaja:
Vapaa-aikatoimi on ollut myös yhteistyössä Luonto Saimaa -hankkeen kanssa pyöräilyreittien
suhteen ja pyritään tukemaan siihen liittyvää toimintaa, vaikka määrärahoja ei olekaan.

3.3. Roskiksia Erik Laxmanin puistoon

Esitys:
Heikinpohjassa sijaitsevassa, kunnostustöiden kohteena olevassa Erik Laxmanin puistossa on
tarvetta jäteastioille, joihin alueella koiriaan ulkoiluttavien olisi mahdollista toimittaa
koiriensa jätökset.
Osa koiranomistajista on antanut koiransa ulosteiden jäädä sellaisenaan maastoon. Osa on
toiminut niin, että on koonnut jätökset pussiin, mutta sen jälkeen viskannut sen maastoon
muiden korjattavaksi. Ulostetta sisältäviä muovipusseja on löytynyt kymmenittäin
esimerkiksi kasvihuoneen läheisestä metsiköstä.
Kävelyväylien tuntumaan sijoitetut asianmukaiset roska-astiat voisivat kannustaa alueen
käyttäjiä vastuullisempaan jätteenkäsittelyyn. Puistoluonnossa usein liikkuvien
koululaistenkaan ei silloin tarvitsisi tonkia koirankakkoja kenkiensä pohjista. Ja roskiksiin
saattaisivat kaupunkiluonnon sijaan päätyä myös purukumit ja karamellikääreet, joita välillä
runsaslukuisestikin on puiston poluilla näkynyt.

Keskustelu:

Puheenjohtaja:
Varmasti kun viedään kaupungille tiedoksi niin saadaan parannusta asiaan.

3.4. Pysäköinninvalvontaa ja ympärivuotista vuoropysäköintiä Heikinpohjaan

Esitys:
Heikinpohjassa on usein menneen talven aikana jätetty noudattamatta pysäköintisääntöjä.
Autoja on pysäköity osittain jalkakäytäville, mikä on vaikeuttanut esimerkiksi
sähköpyörätuolilla liikkuvien kulkemista.
Lumien auraamista ajoradoilta on hankaloittanut se, että vuoropysäköintiohjeistusta on
rikottu päivittäin. Alueella ympäri vuoden järjestettävien tapahtumien yhteydessä autoja ja



mopoja paikoitetaan virallisten parkkipaikkojen käydessä ahtaaksi mm. nurmikoille ja
puistikoihin – sääntöjen vastaisesti.
Heikinpohjassa olisikin tarvetta tehostaa pysäköinninvalvontaa. Pysäköinninvalvojia ei ole
Heikinpohjantiellä näkynyt ja alueella säännöllisesti autoilevat poliisipartiotkin suhtautuvat
varsin välinpitämättömästi väärin pysäköityihin kulkuneuvoihin.

Toiveenamme on myös vuoropysäköinnin laajentaminen ympärivuotiseksi.
Heikinpohjassa on kesäisinkin paljon liikennettä ja suurikokoisia katumaastureita,
matkailuautoja sekä venetrailereita parkissa.
Ajaminen kapeilla kaduilla helpottuisi ja olisi turvallisempaa, jos paikoitus ohjautuisi
vuoropäivin vain ajoväylän toiseen reunaan. Näkyvyyden paraneminen ja liikenteen
selkiytyminen toisi lisäturvaa myös jalankulkijoille, pyöräilijöille sekä uudenlaisin
liikkumisvälinein alueella kulkeville.

Keskustelu:

Tekninen johtaja:
Tämä asia kannattaa ottaa meidän infrapalveluihin tutkittavaksi, että voidaanko tällainen
toteuttaa, onko vuoropysäköinnistä mahdollista haittaa. Kiinteällä liikennemerkillä se
voidaan osoittaa eikä merkkiä tarvitse joka päivä siirtää. Tämä otetaan selvitykseen, tästähän
se tulee meille muistion mukana.

3.5. Puistokadun yksisuuntaistamisen peruminen

Esitys:
Huonojakin päätöksiä voi avata ja peruuttaa. Yksi esimerkki huonosta ratkaisusta on
Puistokadun yksisuuntaistaminen.
Autoilijat ajelevat joskus ehkäpä epähuomiossa väärään suuntaan ja kerran eräs taksiautoilija
heristi nyrkkiään Taito-Shopin risteyksessä jalankulkijalle, joka oli suojatiellä miltei jäädä ko.
auton alle sen väärään suuntaan ajaessa.
Puistokadun yksikaistaistaminen lisää autojen turhia kierroksia Savonniemen suunnassa ja
ilmastoa ajatellen jokainen turha lenkki on huono asia. Tästäkin seuraa se, että Kirkkokatu on
huonon ratkaisun takia täysin ylikuormittunut ja sumppuinen jopa talvella, kesästä
puhumattakaan. Toivottavasti huono päätös perutaan ja Puistokatu palautetaan
kaksisuuntaiseksi sekä pysäköinti sallitaan vain toisella puolella katua.

Keskustelu:

Tekninen johtaja:
Kaksisuuntaisuus poistettiin nimenomaan liikenneturvallisuuden ja pysäköintiongelmien
takia, myös kunnossapito helpottui. Eli tämä oli lautakunnan esitys, siellä vertailtiin useita
vaihtoehtoja miten päin liikenne siinä kulkisi, tämä oli lautakunnan valinta.
Liikennejärjestelyt eivät ole vuosittain vaihdettavissa. Jos joku ajelee väärään suuntaan
vanhasta muistista, niin autoilijoiden tulisi noudattaa liikennemerkkejä.



3.6. Keskustan kevyen liikenteen sillat

Esitys:
Toinen asia koskee keskustan kevyen liikenteen siltoja. Ne vanerilevyillä tehdyt paikkaukset
ovat todella rumia ja talven aurauksen jäljiltä paikoin rikki menneitä. Hajonneet siltalankut
tulee uusia asiallisesti.
Kävelepä joskus lumien sulamisen jälkeen noilla silloilla, huomaat varmaan tilanteet.
Samalla kävelyllä näet myös Casinolle johtavan sillan epäkohdat eli hajalliset kaiteet ja sillan
alapuolella rikkoutuneet ja puuttuvat laudoitukset. Turistikaupungissa nuo ovat suorastaan
häpeäpilkkuja.

Keskustelu:

Tekninen johtaja:
Ainakin rautatiesillan alikulusta, mistä mennään pääseisakkeelle ja lähdetään vasemmalle,
niin välittömästi ensimmäisellä sillalla on vanerilevyjä laitettu. En tiedä onko ne kaupungin
vai liikenneviraston laittamia. Samoiten vanerilevyjä on Kasinon sillalla. Sitten Sulosaaren
silta vaatii täydellisen peruskorjauksen, eli käytännössä rakennetaan uusi silta jolloin
puhutaan merkittävästä summasta.
Koko ajan valitan rahapulaa, jonka takia kunnossapitoasia roikkuu. Se valitettava tosiseikka
on että meillä ei ole sitä rahaa, meillä kevyen liikenteen väylien investointeihin käytössä 100
000 euroa ja näitä väyliä meillä on kymmeniä ja kymmeniä kilometrejä, jopa satoja.
Määrärahat on aivan riittämättömiä siihen kunnossapitoon, ja olemme näillä joutuneet
keskittymään liikenneturvallisuusasioihin ja korjataan vaaranpaikkoja. Vanerilevyn
törröttäminen tai sillan kannesta puuttuva lankku on myös vaaranpaikka ja ne tulee myös
korjata heti. Jotta päästäisiin kokonainen sillan kansi korjaamaan täytyy investointipuolella
olla erikseen rahaa.
Tämä on valitettavaa ja täytyy melkein pyytää anteeksi, että joka asiaan selitys on että ei ole
rahaa, näin se valitettavasti on. Valtuusto ei ole nähnyt näitä tärkeäksi ja olipa
turistikaupunki tai ei, niin ne jää tekemättä. Jos valtuusto on sitä mieltä että näitä ei tarvitse
laittaa kuntoon niin silloin niitä ei laiteta.

Puheenjohtaja:
Onko se Kasinolla oleva silta kaupungin vastuulla?

Tekninen johtaja:
Kaupungin vastuulla kaikki ne sillat siellä. Jos oikein mietitään niin ne sillat voisi olla oikein
idyllisiä, jossa olisi valkoiset ristikkokoristeet kuten 1800-luvulla, mutta nyt on jouduttu
oikomaan rakenteissa ja ne on super-hyper-funkkia mitä ne edustaa, mutta ei ne missään
tapauksessa tyylisiltoja ole. Tämä on semmoinen mitä pitäisi lähteä miettimään, tätä
kaupungin yleisilmettä mitä tavoitellaan. Valtuuston painopisteet investoinneissa on jossain
aivan muualla kuin kaupungin yleisilmeen kohentamisessa.

Puheenjohtaja:
Sillat on siinä aika merkittävä tekijä. Sen verran pitää ainakin rahaa löytyä että turvallisuus
säilyy.



Kaupunginjohtaja:
Teknisen johtajan puheenvuoroon täydennyksenä, että meillä on menossa ennätysmäisen
iso investointiohjelma (n. 30 miljoonaa euroa) joka painottuu rakennuksiin. Rakennuksissa
ne on valtaosin peruspalveluihin liittyviä, kuten Punkasalmen koulu ja paloasema.

3.7. Tervaslahden kentän hiihtoladun ylläpito

Esitys:
Kyseessä 750 metrin latu, jota talkoovoimin pääosin ylläpidetty. Se on tasainen hiihdettävä ja
siksi ollut suosittu sekä eläkeläisten että päiväkotilasten keskuudessa (päiväkotilasten
käydessä kaupunki auraa ladut).

Voisiko kaupunki talvella käydä sitä muulloinkin auraamassa?

Alueen eläkeläiset käyneet mielellään hiihtämässä ja ovat kiitollisia!

Asia ollut kumppanuuspöydässä esillä jo keväällä 2021, mutta kaupungin päässä asia ei ole
ilmeisesti edennyt.

Keskustelu:

Sihteeri:
Tosiaan viime keväänä tämä esitys tämä tuli innokkaalta hiihtäjältä ja tänä syksynä tältä
auraavalta vapaaehtoiselta. Tarvetta tälle siis on.

Sivistystoimenjohtaja:
Meillä tällä hetkellä latuja on toistasataa kilometriä ja toiveita tulee jokaisessa
kumppanuuspöydässä lisää. Niin hyvä kuin tässäkin on ehdotus niin näillä polttoaineen
hinnoilla meidän mahdollisuudet kasvattaa latuverkoston määrää, niin en näe mahdolliseksi.
Varatut määrärahat ei riitä ja nytkin ollaan oltu äärirajoilla henkilöstön suhteen, joka ajaa
latuja. Tässähän on n. kilometrin matka Nyrkkimäen ladulle ja se on yksi vaihtoehto tässä.
Asia voidaan toki selvittää mutta suoralta kädeltä en uskalla lähteä lupaamaan.

Kuntalainen:
Onko kumppanuuspöydällä mahdollista tukea tätä toimijaa, että hänen ei tarvitse omalla
kustannuksella ylläpitää tätä latua?

Sihteeri:
Jos puhutaan taloudellisesta avustuksesta niin kumppanuuspöytä ei sitä voi tehdä, sillä
silloin täytyy olla Y-tunnus jolle taloudellinen avustus ohjataan.

Kuntalainen:
Eli esimerkiksi Nätkin kyläyhdistyksen kautta onnistuisi?

Sihteeri:
Kyllä.



3.8. Hulikan ja Solmun talot kuntoon

Esitys:
Savonlinnassa on vahvaa puurakentamisosaamista ja tahtotilaa sen edistämiseen;
se ei kuitenkaan tarkoita että pitäisi katsoa vain tulevaan, vaan täytyy myös menneeseen.
Hulikan talo on lähempänä 200 kuin 100 vuotta vanha ja täten tärkeä osa paikallista
kulttuuri- ja rakentamishistoriaamme. Millaisia ovat olleet talot 1800-luvun Savonlinnassa?
Harvasta on jäänyt muuta jäljelle kuin muisto, mutta Hulikan talo seisoo edelleen
käytännössä katsoen alkuperäisessä kunnossa keskellä kaupunkiamme.
Jotta voimme sanoa Savonlinnan olevan puurakentamisen edelläkävijä, täytyy vanhaa myös
säilyttää ja ylläpitää. Talojen kunnostaminen olisi erinomainen mahdollisuus paikallisille
puurakentajille näyttää osaamistaan. Talojen kunnostus mahdollistaisi paikallisille osaajille
työtä ja tuleville sukupolville arvokasta kulttuurihistoriaa.
Monissa kaupungissa on löydetty taloudellisesti järkeviä ratkaisuja vanhan rakennuskannan
säilyttämiseen ja keskustojen arvokkuuden parantamiseen. Monissa kaupungeissa vanhat
puutalot ovat merkittävä vetovoimatekijä muun muassa turismin suhteen. Vanhan
rakennuskannan ylläpitäminen ja eri aikakausien kerroksellisuus elävöittää kaupunkia kuin
kaupunkia!
Savonlinnan kaupungin tulisi pyrkiä löytämään taloille taho joka kunnostaa ne tavalla tai
toisella; se voisi olla oppilaitoksen, yksityinen yrittäjän tai jonkun yhdistyksen vastuulla saada
talot kuntoon ja käyttöön. Puurakentaminen kunniaan!

Keskustelu:

Kuntalainen:
Itse olen useammalta hirsitalojen asiantuntijalta kysellyt ja kaikki on sanoneet ettei niin
huonokuntoista rakennusta ole, etteikö sitä voi kunnostaa. Siellä todennäköisesti on kovat
hirret. Tätä historiaa pitää ymmärtää ja siitä pitää huolta, kun on rakennukset vielä olemassa.
Purkajaintoilijat ja ne jotka sanoo että ei ole rahaa: kaupunki mielestäni voi tässä tilanteessa
lentoliikenteen tukemisen lopettaa, niillä säästyneillä rahoilla tämä kunnostus on helppo.
Tähän miljööseen voidaan saada myös viihtyisyyttä joka on tärkeää.

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta on myös keskustellut asiasta ja kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen,
että kaavoituskatsauksen ohessa selvitetään näiden säilyttämisen mahdollisuus. Asemakaava
muistaakseni vuonna 2012 päätettiin ja käytiin läpi kaksi eri kaavavaihtoehtoa: toinen oli
säilyttävä kaava ja toinen tämä valituksi tullut, purkava kaava. Siinä on mitoitettu (6000m2,
kolmessa kerroksessa) samanlaiset talorivit kuin sen vieressä olevat. Vuodesta 2012 on ollut
aika paha väestötappio ja on hävinnyt varmaan 6000-7000 asukasta.
Uudistuotantoasunnoille ei ole siis ollut kysyntää. Nämä rakennukset on olleet tarjolla pois
siirrettäviksi, joka Hulikan talolle olisi mahdollinen koska se on hirsirakenteinen, mutta
Solmun talolle ei koska se sahanpurutavaraa ja jo pahasti maatunut.
Emme ole saaneet yhtään yhteydenottoa näiden rakennusten suhteen vuosien aikana.
Yhteisten verovarojen sijoittaminen rakennukseen olisi kulttuuriteko, mutta meillä ei vielä
ole löytynyt poliittista halukkuutta sijoittaa sellaista rahamäärää näihin rakennuksiin, jonka
se vaatii.



Meillä on nyt valitus taas hallinto-oikeudessa tästä ympäristöministeriön
purkulupapäätöksestä, eikä niille rakennuksille taaskaan mitään voida tehdä. Niiden kunto ei
tuossa parane eikä ole parantunut näiden vuosien aikana yhtään, joka on ollut näiden
valitusten aiheuttamaa.

Savon Saukkojen partiolaiset:
Pohdiskelimme täällä, että pitäisi kehittää asioita myös nuoria varten, että he pysyisivät
paikkakunnalla ja ottaa nuorten näkökulma huomioon. Hulikan ja Solmun taloista olemme
sitä mieltä, että ne pitäisi kunnostaa jos ne ovat korjattavissa. Savonlinnassa pitäisi
kunnioittaa vanhaa arkkitehtuuria. Tontille voisi rakentaa saman tyylisiä rakennuksia. Nuoret
ideoivat Hulikan taloon kahvilatoimintaa, esimerkiksi kissakahvila, kirppis, varustelainaamo
tai muuta sellaista.

Kuntalainen:
Korostan vielä että jos nämä puretaan niin niitä ei takaisin saa, harkintaa toivon päättäjiltä.
Historiallisen arvon säilyttämistä ei varmasti myöhemmin tarvitse katua, se on arvo joka vain
kasvaa.

Tekninen johtaja:
Kotkassa oli puuvenekeskus joka tuotti kaupungille pelkkää tappiota. Onneksi
miljonääripankkiiri oli kiinnostunut veneilystä ja kaupunki sai myytyä hänelle tämän
keskuksen. Hän toi sinne arvokkaan purjelaivan entisöitäväksi ja lopputulos oli se, että
suurinpiirtein ruori jäi vanhasta veneestä jäljelle, mutta johtuen siitä että se ruori edes oli
jäänyt olemaan niin se hyväksyttiin miljonäärien vuosittain järjestämään regattaan.
Tottakai Hulikan talokin voidaan säilyttää ja voi olla että siitä kurkihirsi tai lankun pätkä jää, ja
voidaan sanoa että se on se Hulikan talo. Peruskorjauksessakin voi olla että korjausprosentti
98% ja jos siihen lähdetään niin se tehdään.

3.9. Latu Aholahdessa

Esitys:
Aholahdesta lähtevä aittolammen hiihtolatu tulee Koivukannantielle saakka ja latu joututaan
usein ajamaan 10-20m matkan verran autotietä pitkin.
Ehdottaisin että maanomistajalta hankittaisiin lupa tehdä pieni oikaisu reittiin. Liittenä
olevassa kuvassa punaisella, sinisellä itse latu.

Samalla toivoisin reitin pientä levennystä ja latupohjan tasoitusta ko. kohdasta aina
Suurijärven pohjoisosaan saakka.

Sama reitti toimii kesäisin pyöräily ja vaellusreittinä.



Keskustelu:

Kuntalainen:
Itse hiihdämme paljon tällä reitillä talvisin ja olemme miettineet miksei tällaista pientä
oikaisua siihen voisi tehdä, joka ei katkaisisi hiihdon riemua.

Sivistystoimenjohtaja:
Näistä voi olla suoraan vapaa-aikapäällikköönkin yhteydessä, mutta voin viedä terveisiä
eteenpäin.

3.10. Latupohjan parannus kävelyreittikäyttöön

Esitys:
Toivoisin latupohjan parannusta välillä Pihlajaniemen koulu - Vuohimäen ryhmäpuutarha
niin että sitä voisi käyttää kesäisin kävelyreittiä.
Nykyisin reitti vaatii kesällä kumisaappat.
Tämä oli muistaakseni esillä myös viime vuonna.



Keskustelu:

Sihteeri:
Tosiaan viime vuonna oli sama esitys joka on laitettu vapaa-aikatoimen tiedoksi, mutta sieltä
ei ole kuulunut mitään.

Sivistystoimenjohtaja:
Pitää käydä sitten läpi ja tarkistetaan tilanne. Sittenhän tietysti on näitä yhdistyksiä, jotka
ovat tehneet paljon reittien hyväksi.

3.11. Hiihtomaa purettujen talojen paikalle

Esitys:
Ehdottaisin Pihlajaniemen purettujen nuorisoasuntojen tontille tehtäväksi ensitalvena
hiihtomaata päiväkodin ja koulun lapsille.



Tietääkseni kaupunki omistaa tontin, joten maanomistajalta pitäisi saada lupa helposti
tähän.

Keskustelu:

Sivistystoimenjohtaja:
Tämä varmasti liittyy osin koulujen ja päiväkotien tarpeisiin. Tässä voisi katsoa
Pihlajaniemellä kyläyhdistystä, vanhempainyhdistys on ainakin koululla ollut, mutta voisi
katsoa mahdollisuutta onko alueellisilla toimijoilla tällaisen liikuntapaikan toteuttamiseen.
Pihlajaniemen pururadalle kyllä ajetaan latuja ja se on koulun käytössä. Siinä on toki mäkiä,
joissa mahdollisuus opettaa myös mäenlaskua hiihtoon liittyen.
Jos tämmöiseen ryhdytään niin vaatii henkilöstä ja kalustoa, jossa voimavarat ja
kustannukset on rajalliset.

Avustaja:
Vanhempainyhdistys siellä toimii, sinne voi ottaa yhteyttä.

3.12. Kalastajakylän rantaan kävelyväylä

Esitys:
Ehdottaisin Pihlajaniemen kalastajankylän rantaan hiekkapohjaista kävely- + hiihtoväylää
toteutettavaksi. Merkitty kuvaan violetilla.

Tämä oli esillä myös viime vuonna.
Alueen tontit eivät rajoitu rantaan saakka vaan ranta-alue on asemakaavan mukaan VP
aluetta.



Keskustelu:

Kuntalainen:
Se on suosittu reitti jossa menee pieni polku, joihinkin kohtiin kertyy isojakin lammikoita. En
näe että olisi hirmu iso rasti tehdä siitä kunnollisempi kulkureitti.

Puheenjohtaja:
Varmaan soraa ajamalla saisi hyvän. Laitetaan vapaa-aikatoimelle tiedoksi.

3.13. Karhuvuoren luontopolun luonto-opasteiden sisällön ja opasteiden
uusiminen

Esitys:
Itä-Savon Metsäammattilaiset ry hakee kumppanuuspöydältä tukea Karhuvuoren
luontopolun luonto-opasteiden sisällön ja opasteiden uusimiseen. Haettava tuen suuruus on
2000 €.



Karhuvuoren luontopolku kaupungin itälaidalla on suosittu retkeilykohde alueen asukkaille.
Polun varrella on ollut reittipisteitä, joissa kulkijaa on evästetty erilaisista ekologisista
ympäristöistä. Reittipisteet ja niiden selosteet on edellisen kerran laadittu 1990-luvun alussa.
Polku on kaupungin mailla ja metsätoimen hoidossa
Itä-Savon Metsäammattilaiset ry:n tarvoitteeena on toteuttaa alueelle metsäluontoa
nykyaikaisesti kuvaava reittipisteistö. Perinteisten opasteiden lisäksi pisteet sisältävät
QR-koodit, joiden takaa avautuu kulkijalle digitaalisen maailman mahdollisuudet kertoa
tarinaa pisteiltä. Digitaalinen sisältö jää päivitettävään muotoon, jolloin rakenteesta
muodostuu ajaton.
Reitistön toteuttamisesta on alustavasti keskusteltu kaupungin metsätalousinsinööri Tuomas
Huttusen kanssa. Itä-Savon Metsäammattilaiset ry tekee projektissa yhteistyötä Itä-Savon
Luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa.

Keskustelu:

Savon Saukkojen partiolaiset:
Nuorilla 12-14v mielipide on, että Karhuvuoren reitistön hyvä kunto ja rakenteet on
tärkeämpää kuin digitaalinen sisältö. Metsään mennään katsomaan metsää, ei puhelinta.

Puheenjohtaja:
Viedään kumppanuuspöytien puheenjohtajien kokoukseen.

3.14. Laituri Karkulahden uimarannalle

Esitys:
Nätkin Karkulahden uimarannassa ei vuosiin ole ollut laituria, mikä vähentää rannan
käyttömahdollisuuksia. Laituria onkin kovasti rantaan toivottu. Matalaan rantaan tulisi
rakentaa melko pitkä laituri, minkä vuoksi kustannukset olisivat suuret.
Esitämmekin että saisimme rahoitusta kiinteään ”lauttalaituriin”, joka sijoitettaisiin kiinteästi
riittävän etäälle rannasta. Sinne uimataitoiset voisivat uida ja hyppiä siellä. Mahdollisesti
myöhemmin voisi hankkia kulkusillan ja tehdä lautasta osan laituria. Rahoitustarve 3000€.

Lisäksi rantaa on alkanut vallata järviruoko. Voisimme talkoovoimin poistaa ruokoa, jos
saamme viikatteita tms. lainaan sekä kumppanuuspöydän kautta rahoituksen roskalavaan ja
poistetun kasvimassan poiskuljetukseen.

Haettu avustus yhteensä: 3500 euroa.

Keskustelu:

Sivistystoimenjohtaja:
En osaa sanoa onko tuo ranta vapaa-ajan vai teknisen puolen, mutta näissä täytyy muistaa
turvallisuus ja sitä näkökohtaa varten jos lähdetään lauttalaitureita perustamaan, niin täytyisi
tehdä turvallisuusarvio toteuttamisen suhteen. Silloin kannattaa olla myös kaupunkiin
yhteydessä.

Tekninen johtaja:



Uimarannat käytiin silloin muutama vuosi sitten yhdessä leikkipuistojen kanssa läpi, ja sieltä
valikoitua muutama uimaranta mitä ylläpidetään ja loput on sitten uimarantoja: että siellä
voi uida koska siellä on vettä.
Näihin rakenteluihin olen samalla kannalla kuin sivistystoimenjohtaja, aina täytyy miettiä
turvallisuus ensin, että onko kaupunki vastuussa jos sinne tehdään joku härveli ja joku
menee hukkumaan tai hyppää kiveen. Siinä mielessä näistä on aika paljon luovuttu, koska
kaupunki ei erityisesti ylläpidä uimarantoja.

Esityksen tekijä:
Varmasti jos rahoitusta saataisiin siinä pitäisi käyttää sukeltajia ja tarkistettaisiin alue, että
siellä ei olisi esimerkiksi vanhoja laiturirakenteita tai kiviä, joihin voisi joku itsensä satuttaa.
Tottakai tarkoitus on että jos meidän lapset sieltä hyppii, että jokainen tulee sieltä ehjänä
kotiin.

Sihteeri:
Viikatteita voi lainata Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistykseltä.

4. Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja:
Tiedän että Karilla ei ole rahaa, mutta Pihlajaniemellä lomamessualueen takana
parkkipaikalla on tosi vanha iso penger, jossa rehottaa vieraslajit. Siitä olen esityksen joskus
tehnyt, tietysti rahaa ei ole sen kunnostamiseen, mutta se pitäisi jossain vaiheessa saada
maastoutettua kun siinä 300-400 metriä pitkä penger. Olisi hyvä saada luontoon sopivaksi.
Tietääkö tekninen johtaja tätä lajitusaluetta?

Tekninen johtaja:
Tiedän tämän messualueen parkkipaikan, sinne lähellehän on myös kaavoitettu
mahdollisuutta omakotitalojen rakentamiseen, mutta se alue ei ole myynyt ollenkaan. Tämä
on näitä meidän “odottavia” hankkeita, kun kuntatekniikan rahat on äärettömän tiukalla.
Kun tämä alue ei välittömästi liity mihinkään, vaan se pitäisi erikseen mennä tekemään niin
ei ole ollut missään ohjelmissa edes puhetta alueen siistimisestä. Tämä on lievealueita mitä
meillä on. Puistopuolella pystymme panostamaan käytännössä vain keskusta-alueen
puistoihin. Rajankäyntiä ei myös ole käyty onko tämä puisto- vai metsäpuolen alue.

Avustaja:
Savonlinnan seudun Kolomosella on huhtikuun puolessa välissä käynnistymässä Jättiläiset
kuriin -hanke, jossa on mahdollisuus käyttää konetyötä kasvien poistoon. Kun hanke
käynnistyy niin siihen suuntaan kannattaa ottaa yhteyttä.

5. Keskustaajaman kumppanuuspöydän puheenjohtajan valinta

Keskustaajaman kumppanuuspöydän puheenjohtajaksi valittiin Teija Pesonen.

6. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.


