
 

 
 
 
 

KESKUSTAN ALUEEN KUMPPANUUSPÖYTÄ 
 

Valtuustosali, kaupungintalo ja Teams 
28.9.2022 kello 17.00-19.00 

 
Puheenjohtaja: Asko Hirvonen 

 
Kaupungin edustajat valtuustosalissa: kaupunginjohtaja Janne Laine, vs elinkeinojohtaja Juha 
Turtiainen 
Kaupungin edustajat Teamsissa: Tekninen johtaja Kari Tikkanen, sivistystoimenjohtaja Mikko 
Ripatti 
 
Sihteeri: Veera Riikonen 

 
Tilaisuuteen osallistui valtuustosalissa: 7 henkilöä. 
Tilaisuuteen osallistui Teamsin kautta lisäksi 13 henkilöä.  

 
 
1. Kokouksen avaus  

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00. Keskustan alueen kumppanuuspöydän puheenjohtajaksi 
keväällä 2022 valitun Teija Pesosen sijaisena kokouksen puheenjohtajana toimi Säämingin 
kumppanuuspöydän puheenjohtaja Asko Hirvonen. Teija Pesonen mukana Teamsin kautta.  
 
Kaupungin johtaja piti kokouksen alussa lyhyen puheenvuoron, jossa hän mm. esitteli 
kumppanuuspöytämallia lyhyesti, kävi läpi koko kaupungin yleistä kehitystä, kaupungin nykyistä 
taloustilannetta ja siihen liittyviä tekijöitä.  
 
 

2. Kevään 2022 aloitteiden tilanne 
  

Käytiin läpi keväällä 2022 tulleiden toimenpide-esitysten tilanne. Erillinen taulukko kumppanuuspöytien 
muistioiden liitteenä toimitetaan kaupungin kotisivuille.  

 
3. Ennakkoon tulleet toimenpide-esitykset 

 
Ennakkoon tulleet toimenpide-esitykset kokonaisuudessaan ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla 
olevassa keskustan alueen kumppanuuspöydän esityslistassa.  
 

3.1.  Miekkoniemen Seponkadun uimarannalle penkki ja näkösuoja 
 

Kumppanuuspöytien entinen sihteeri totesi, että tämä toimenpide-esitys on ollut 
aiemminkin kumppanuuspöydän esityslistalla. Silloin kaupungin vastaus on ollut, että 
koska kyseinen uimaranta ei ole virallinen uimaranta, niin kaupunki ei myöskään tee 
uimarannalle ylläpidettäviä rakenteita.  

 
Tekninen johtaja vastasi, että asia on juuri näin. Kaupungissa on 14 virallista uimarantaa. 
Niiden perustaminen ei ole ongelma, mutta kunnossapito on. Uimarannat edellyttävät 
viikoittaista, osa jopa päivittäistä huoltokäyntiä, jotta rannat säilyvät kunnossa. Rakenteet 
vaativat jatkuvaa ylläpitoa. Valitettavasti varsinkin pukukopit ja penkit joutuvat usein 



ilkivallan kohteeksi. Kaupunki on tälle rannalle laiturin tuonut ja siihen jää tämän rannan 
kunnossapito ja varustetaso. Ei ole näköpiirissä, että kaupunki tälle rannalle toisi muita 
tarvikkeita. Tämä ranta on tyypillinen lähiuimapaikka, kuten esimerkiksi rinnakkaisväylän 
portaikot, jotka laskevat järveen. Tämän alueen asukkailla on tapana, että he vaihtavat 
uimavarusteet päälle jo kotona ja menevät kylpytakit päällä rantaan, käyvät uimassa ja 
kävelevät kotiinsa. Minkä takia tämä käytäntö ei siis Seponkadulla kävisi päinsä. Näillä 
perusteilla ei ole näköpiirissä, että Seponkadun uimarannalle tehtäisiin esityksessä 
mainittuja rakenteita. 

 
Puheenjohtaja lisäsi, että mahdollisesti jonkun yhdistyksen organisoimana voisi nämä 
toimenpide-esityksessä mainitut rakenteet tehdä.  

 
Kysyttiin, onko kaupungilla mitään sitä vastaan, jos lähiasukkaat rannalle laittavat penkin 
ja näkösuojan? 

  
Tekninen johtaja: Viittaan tässä juuri siihen kunnossapito vastuuseen. 
Kansalaisaktiivisuuden näytteillä on aika useasti tapana, että ne viedään kaupungin 
poiskorjattaviksi. Toivoisin, että pukukoppina tässä käytettäisiin omaa saunatupaa.  

 
 

3.2.  Savonlinnan yhteiskoulun historiikki 
 

Nälkälinnanmäki-seuran hallituksen jäsen taustoitti toimenpide-esitystä. Historiikki on 
Nälkälinnanmäkiseuran sydämen asia. Aloite on tuotu kumppanuuspöytään siksi, että asia 
pysyy esillä, eikä pääse unohtumaan. Jos tämä ei kumppanuuspöydässä etene, niin mitä 
meidän pitäisi seuraavaksi tehdä?  
 
Puheenjohtaja: Historiikin kokoaminen on todennäköisesti iso työ. Rahoitusta kannattaa 
ruveta miettimään useammastakin mahdollisesta eri lähteestä. Miksi ei 
kumppanuuspöytien budjettia voisi käyttää tähänkin.  
 
Sivistystoimenjohtaja: Olen ilahtunut aloitteesta ja on tärkeää, että meillä koululaitoksen 
historia tulisivat kansiin, eikä täällä vuosisatojen ajan ansiokkaasti tehty sivistystyö vaipuisi 
unholaan. Kokonaisuudessaan Savonlinnan kouluhistoria ei häpeä yhdellekään 
suomalaiselle kaupungille, päinvastoin.  
 
Ilmeisesti yhteiskoululla ei ole yhdistystä, joka voisi olla asiassa aloitteellinen. Katseet 
kääntyvät yhdistyspuolelle, jotka Savonlinnan paikallishistorian kanssa ovat tekemisissä. 
Tämä voisi mennä mahdollisesti myös kulttuurirahaston kautta. Tällaisen kirjoitustyön 
tekeminen on mittava työtehtävä ja siihen liittyy paljon arkistotyötä, tiedon kokoamista ja 
kirjoittamista, mahdollisesti entisten oppilaiden haastatteluita jne. Voisin kuvitella, että 
jos taustayhteisö löytyy, niin tällä taustayhteisöllä on mahdollista hakea projektiin 
rahoitusta. Sivistystoimella itsellään ei tähän ole valitettavasti ole mahdollisuuksia.  

 
Kumppanuuspöytien entinen sihteeri totesi, että tällaisille projekteille on ennenkin 
myönnetty avustusta kumppanuuspöydästä. Olisiko Nälkälinnanmäki-seura toteuttava 
taho tässä projektissa?  



Vastauksena, Nälkälinnanmäkiseuralla seuralla ei ole resursseja toteutukseen.  
 
Keskustelun loppuun todettiin, että on hyvä, että tuodaan ideoita esille, vaikka ei heti 
keksittäisikään ratkaisua. Asia on esitetty ja ratkaisua voidaan miettiä. Haasteena on se, 
että kaupungin on hankala olla tällaisissa hankkeissa hallinnoija.  

 
3.3.  Osallistuva budjetointi 

 
Kaupunginjohtaja aloitti keskustelun ja kertoi osallistuvasta budjetoinnista. Kuntalaiset 
voivat tehdä esityksiä nytkin, se on mahdollista kuntalaisaloitteen kautta. Osallistuvassa 
budjetoinnissa asukkaat voisivat äänestää joistakin budjettiosuuksista ja investoinneista.  
 
Kumppanuuspöydät ovat kuntalaisaloitteen lisäksi kanava osallistua ja tehdä esityksiä 
talousarvioon liittyen. Kumppanuuspöytäraha, joka on 42 000 euroa tälle vuodelle, 
soveltuu nopean toiminnan päätöksentekoon.  
Kumppanuuspöytien kautta voisi tehdä ensi vuodelle budjettiriihi esityksiä, niin kuin nyt 
voikin tehdä. Voisi olla kumppanuuspöydissäkin, että ne, jotka ovat paikalla, saisivat ottaa 
kantaa siihen, miten esityksiä priorisoidaan. Sitä parempi mahdollisuus esityksillä on 
mennä läpi puheenjohtajien tekemässä käyttösuunnitelmassa. Lähidemokratiabudjetin 
lisäksi on tietysti myös kaupungin muu budjetti.   
 
Vs. elinkeinojohtaja kertoi kumppanuuspöytien kehitysideoista kumppanuuspöytien 
siirtyessä kaupungille syksyllä 2022. Kuntalaiset voivat jättää ideoita ennen 
kumppanuuspöytiä ja jonkinlaisen pienen valmistelun jälkeen ideat saataisiin 
yhteismitallisiksi. Ideat voisivat olla esim. kaupungin nettisivuilla ja ihmiset voisivat antaa 
niille painoarvoa tietyn ajan. Kuntalaisten ideoista keskustellaan kumppanuuspöydässä.  
Tällaisen kuulemisen jälkeen kumppanuuspöydän puheenjohtajat saisivat itselleen 
selkänojaa ideoiden eteenpäin viemisessä.  
 
Yritetään kehittää tätä ideaa sellaiseksi, että se ei lisäisi byrokratiaa vaan saataisiin tietää, 
onko esityksille ja ideoille kysyntää. Kumppanuuspöydässä tuotaisiin rohkeammin ideoita 
esiin ja viranhaltijat, jotka ideoita vievät eteenpäin varmistuisivat, että rahankäytölle on 
kysyntää ja todellista tarvetta. Olemme tässä kohtaa miettineet osallisuuskoordinaattoria, 
joka osaltaan pystyisi hoitamaan tätä kansalaisvaikuttamista kaupungin sisällä. Valmista ei 
vielä ole, mutta tätä vakavasti pohditaan.  
 
Puheenjohtaja totesi keskustelun päätteeksi, että asia on sinänsä hyvä ja kannatettava. 
Tätä vaan pitää suunnitella ja työstää eteenpäin, että se toteutuu konkreettisemmassa 
muodossa.  
 
Keskusteluissa nousi esiin esimerkit osallistuvasta budjetoinnista Lappeenrannasta sekä 
Tampereelta ja miten näissä kaupungeissa kuntalaiset ovat päässeet antamaan ideoita 
mihin rahaa kunnassa käytetään.  
 

 
 
 



3.4.  Ulkoliikuntapuisto keskusta-alueelle 
 

Sivistystoimen johtaja: Ulkoliikuntapuisto asia on ollut aikaisemminkin esillä ja tämä on 
talousarvion ja taloussuunnitelman kolmivuotissunnitelmassa. Jos en väärin muista niin se 
on investoinneissa suunnitteilla vuodelle 2026. Asia on tiedossa ja kaupungin 
valmistelukoneistossa tarvittaessa työn alla. Ulkoliikuntapuisto toteutuu mahdollisesti 
tulevina vuosina.  
 
Keskusteluissa nousi esiin OKL:n lähellä oleva puisto, joka enemmän puutarhaa ja siellä on 
myös liikuntapolkuja. Ulkoliikuntapuistoa on puolestaan suunniteltu aseman läheisyyteen.  

 
Alue on varmasti oikein hyvä. Kun saataisiin ihmisiä ulos ja liikkumaan katukuvassa 
sisääntulotien varressa näkösällä, lisäisi se kaikkien meidän mielialaa siitä, että Savonlinna 
on eläväinen kaupunki. Kerimäellä on liikuntapuisto tulotien varressa ja on aina ilon asia, 
kun siellä näkee ihmisiä liikkumassa ja kohentamassa omaa terveyttään.  

 
Padel-kentät aseman lähellä kovassa käytössä, niiden hankkiminen on ollut oikea ratkaisu.  

 
 

3.5.  Ratkaisu kauppalinnan tilanteeseen 
 

Tekninen johtaja vastasi tulleeseen toimenpide-esitykseen. Asia on käsittelyssä ensi viikon 
teknisessä lautakunnassa tiistaina. Virkamiestyöryhmä – rakennustarkastaja, kaupungin 
hallintojohtaja ja kaupungin lakimies - ovat olleet mukana selvittämässä tilannetta. On 
päädytty sellaiseen ratkaisuun, että hallintojohtaja ja kaupungin lakimies on yhteydessä 
patentti- ja rekisteri hallitukseen, koska tämä kiinteistöosakeyhtiö on poistettu patentti- ja 
rekisterihallituksen yhtiörekisteristä.  Kaupungin tarkoituksena ja pyrkimyksenä on se, että 
yhtiö asetettaisiin selvitystilaan joko PRH:n tai kaupungin hakemana. 
 
Tavoitteena on löytää keskustelukumppani pöydän toiselle puolelle, jotta voidaan alkaa 
neuvottelemaan rakennuksen vastuista. Jos tällaista osapuolta ei löydy, niin toinen reitti 
saattaa olla se, että edetään ulosoton kautta. Siellä on kiinteistöveroja ja vesimaksuja ja 
muuta kaupungin saatavaa maksamatta. Mennään ulosoton toimenpitein ja tavoitteena 
on lopulta saada (jos omistajaa ei löydy ja vaikka löytyisikin) joku pakkohuutokaupan 
tyylinen ratkaisu. Riippuu kuinka suurta mielenkiintoa huutokauppa sitten herättää, että 
tuleeko se kaupungille sitä kautta vai tuleeko toinen ostaja.  
 
Joka tapauksessa tilannetta pyritään ratkaisemaan, mutta en pysty lupaamaan kuinka 
nopeita nämä toimenpiteet ovat. Kaupungilla ei ole puuttumisoikeutta toisen 
omaisuuteen. Toki välitöntä vaaranuhkaa voidaan torjua, mutta sekin pitää tapahtua 
kajoamatta tähän omaisuuteen, ettei missään tapauksessa käy niin, että kaupunki onkin 
korvausvelvollinen, jos tälle omistaja joskus ilmenisi.  
 
On tätä spekuloitu niinkin pitkälle, että jos rakennus tontteineen siirtyisi kaupungin 
omistukseen jollain ihmeen konstilla, niin tämä tontti on kuitenkin sen verran keskeisellä 
sijainnilla ja jopa etelä rantatontti, että tulevan rakennuksen ikkunoista aukeaa erittäin 
hyvät näköalat järvelle. Voidaan kuvitella, että purkukustannukset saataisiin 



kompensoitua jollain aikavälillä tontin myyntituloina. Mikään bisnes tämä ei kaupungille 
varmasti missään vaiheessa olisi, mutta ei varmasti tappiokaan, jos tämä saataisiin siihen 
tilanteeseen mitä me nyt toivotaan tässä PRH:n kanssa.  

 
3.6.  Pyörätien kunnostaminen Prisman ja Hankkijan välillä  

 
Tekninen johtaja kertoi, että kevyen liikenteen väyliä kunnostetaan vuosittain valtuuston 
myöntämien määrärahojen verran. Nämä ei ole kovin tuettuja, nämä meidän kevyen 
liikenteen väylien kunnostus. Niitä on pystytty pikkupätkiä laittamaan. Viimeksi taidettiin 
laittaa Aholahdentien varren pyörätie kuntoon. Kunnostaminen on kallista, varsinkin jos 
rakennekerrokset ovat routavaurioiden takia vaurioituneet.  

 
En osaa sanoa kuuluuko tämä tie kaupungille vai tieliikennelaitokselle. Jos kuuluu meille, 
niin varmasti on tiedossa. Teitä kunnostetaan tärkeysjärjestyksessä, joka määräytyy 
käyttäjämäärän mukaan. Toivotaan myös, että öljyn ja asvaltin hinta ei tästä enää nousisi 
niin korjauksia voidaan tehdä enemmän. Budjettineuvottelut ovat juuri parasta aikaa 
käynnissä, katsotaan miten kevyen liikenteenväylät menestyvät investointiosassa. Ensi 
viikolla lautakunta näitä katsoo ja sitten tiedämme enemmän.  

 
Kaupunginjohtaja jatkoi keskustelua. Yleisesti infrastruktuuri on kohtuullisen hyvässä 
kunnossa keskimäärin. On investoitu viime vuosien aikana aika voimakkaasti erilaisiin 
infroihin. Suurimpina investointeina paloasema sekä Punkasalmen koulu. 
Rakennuskustannukset ovat nousseet todella rajusti, samoin öljyn hinta, joka liittyy teiden 
päällystämiseen. Täytyy katsoa tarkkaan investointien määrä ja priorisoida ne. Valtuuston 
päättämä investointiohjelma on tällä hetkellä liian suuri koska kustannustaso on noussut. 
Tarpeen on se, että meidän pitäisi ns. vetää liinoja kiinni ja pysäyttää investointeja, ettei 
rakenneta kalliimpaan mahdolliseen aikaan. Rajuun kustannusten nousuun on vaikuttanut 
korona ja osittain myös Ukrainan sota. Tehdään vain pakolliset ja välttämättömät 
investoinnit. Kaupungin pitäisi päästä myös kaikista mahdollisista turhista kiinteistöistä 
eroon, koska energian ja sähkön hinta on korkea. Tätä työtä on tehty teknisellä puolella 
ihan hyvin.   

 
 

4. Muut esille tulevat asiat 
 

Sihteeri luki kumppanuuspöydän aikana saapuneen toimenpide-esityksen koskien Heikinpohjan 
uimarannan kehittämistä. [Toimenpide-esitys kokonaisuudessaan on lisätty keskustan alueen 
kumppanuuspöydän esityslistalle, joka löytyy kaupungin kotisivuilta.] 

 
Heikinpohjan uimarannalle toivotaan uimakopit. Suositulle uimarannalle sopisi yleinen 
sauna, lisäksi välinevuokrausta: uimavälineet, sup-laudat yms.  
 
Tekninen johtaja vastasi. Heikinpohjan uimaranta on kaupungin ylläpitämä ranta. Kaupunki on 
laittanut huoltorakennuksen kuntoon. On etsitty yrittäjää, mutta sellaista ei vielä ole löytynyt. 
Saunan ylläpito ei kaupungin resursseilla onnistu missään tapauksessa, siihen täytyisi löytyä 
yhteistyökumppani. Kaupunki vuokraa mielellään nämä tilat varmasti ihan kohtuullisen edullista 
korvausta vastaan. Yrittäjä voi sitten toimintansa tueksi hankkia vuorattavia sup-lautoja ym. 
Myös saunarakennelmia voidaan miettiä, sen verran miten asemakaava antaa myöten. Mutta 



se on kiinni siitä, että löytyy yrittäjä. Sesonki kestää n. kaksi kuukautta, joten yrittäjällä täytyisi 
olla joku toinen leipä talvikuukausille.  
 
[Kumppanuuspöydän jälkeen 29.9. saadun tiedon perusteella Heikinpohjan uimaranta on 
liikuntatoimen hallinnassa ja hoidossa. Sivistysvirastosta vastattiin, että uimakopit on 
tilattu ja ne tekee nuorisoverstas.] 
 
Keskusteluissa nostettiin esiin Riihisaareen suunnitteilla oleva yleinen sauna.   
 
Heikinpohjanrannan hyppylaituria kiiteltiin.  
 
Avantouintipaikka Pikkukakkosen uimarannalle  
 
PikkuSaimaassa on avantouinti mahdollisuus - avantouintipaikkaa on toivottu myös 
Pikkukakkosen uimarannalle. Mikä avantouintipaikan kustannuksena olisi? Avantouinti edistää 
terveyttä ja mahdollisesti vähentäisi terveyskeskuskustannuksia, kun iäkkäät henkilöt pääsisivät 
avantouintia harrastamaan.  
 
PikkuSaimaa säilyy avantouinti kohteena. En usko, että kaupunki pystyy toteuttamaan 
avantouintipaikkaa ainakaan nykysyisillä voimavaroilla, sillä siitä aiheutuu järjestelyjä, 
kustannuksia ja vastuukysymyksiä.  

 
 

5. Kokouksen päätös  
 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 19.08.  


