
Keväällä 2022 tulleiden kumppanuuspöytäaloitteiden käsittelytilanne  

 

Esitys Käsittely kumppanuuspöydässä  Toteutettu Ei toteuteta  Selvityksessä 

SAVONRANTA      

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. 

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

Asia on selvitetty, toimintaa 
ollaan käynnistämässä. Va-
paa-ajan liikunnanohjaaja 
on ollut yhteydessä Rön-
könvaaran kyläyhdistyk-
seen ja sopinut toiminnan 
(jumppa) aloittamisesta 
Rönkönvaaran kylätalolla 
2.11.2022. Toiminnan jatku-
miselle edellytyksenä on 
riittävä osallistujamäärä, 
väh. 10 henkeä. 

  

Rannan siistiminen ja kesäesiintyjä  
 
Toivoisin Savonrannan rannan siistimistä pai-
koista kuten pajukon siistimistä. 
 
Ja mahdollisesti kesällä jokin esiintyjä rannalle, 
haitarinsoittoa yms 
 

Kuntalainen:  
Pajukon siistimiseen kaupunki varmaan 
antaisi luvan. Kerimäellähän rantaa siivot-
tiin talkoilla, voisi toki olla kaupungilta 
työnjohtaja paikalla, jos tarvetta on. 
 
Viedään toimialoille tiedoksi esitystaulu-
kossa.  

  Kaavoituspäällikkö: Sa-
vonrannalla on urakoitsija, 
joka tekee viherhoitotöitä. 
Taajamametsien hoito-
suunnitelman mukaan rai-
vataan risukoita kaupun-
gin omistuksessa olevilta 
metsiltä. Työnjohtoresurs-
seja meillä ei Savonran-
nalla ole. Lupia näihin on 
tullut, sitten täytyy katsoa, 
että homma hoituu. Sa-
tama-alueen pajukon rai-
vaukselle ei varmaan es-
tettä ole. Meiltä ei työnjoh-
toresurssia välttämättä 
löydy, tarkistettava tilan-
teen mukaan.  
Risukonraivaus valtuusto-
aloite on käsitelty tekni-
sessä lautakunnassa joku 
vuosi sitten ja lautakunta 
on ottanut siihen kantaa.  
Kaupungin puisto – ja 
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metsäpuoleen voi olla yh-
teydessä, jos tietää mistä 
päin ollaan menossa rai-
vaamaan, voidaanko 
tehdä toimenpiteitä ja ke-
nen omistuksessa ja 
missä. 

Selvitys etätyön tekemisen mahdollisuuksista Sa-
vonrannalla & Onko Savonranta todella jäämässä 
valokuituverkostojen ulkopuolelle?  
 
Kiinnitin huomiota viime päivien lehtikirjoituksiin 
BLC:n valokuituhanke Enonkoskella, Kerimällä, 
Punkaharjulla, Sulkavalla ja Rantasalmella jää-
mässä ilman EU:n elvytysrahaa (Itä-Savo ja Puru-
vesi-lehti).  
Valokuituverkoston rakentamisesta Savonrannan 
Kääpäsaaren alueelle olen tehnyt kuntalaisaloit-
teen 20.10.2021. 
Toivon, että kumppanuuspöydässä olisi käytettä-
vissä tietoa valokuituverkosta kirkonkylän alueella 
sekä Savonrannan haja-asutusalueella. Miten yh-
teydet mm. etätyöhön alueella toimivat? 
 
Etätyön tekeminen on ainutlaatuinen mahdollisuus 
Savonrannan elinvoimaisuuden lisäämiseen. Ko-
rona-aika ja korkea polttoaineen hinta tuovat muu-
toksen siten, että loma-asunnoilla ollaan yhtäjak-
soisesti pitempiä aikoja ja käytetään paikkakun-
nan palveluja.  
 
Esityksen liitteenä tulleet pohjustavat kirjoitukset 
on luettavissa osoitteessa savonlinna.fi/lahidemo-
kratia  

BLC voisi järjestää Savonrannalle infotilai-
suuden kuitumahdollisuuksista.  
 
Kaupunginjohtaja vie viestin BLC:lle.   

BLC:n markkinointitilaisuus 
valokuidusta ja laajakaista 
info Savonrannalla marras-
kuussa 2022.  

  

Savonranta-päivä  
 
Lions Club Savonranta hakee kumppanuuspöy-
dältä avustusta Savonranta-päivän järjestelyihin: 
lehti-ilmoituksiin ja muikkutarjoiluun.  

Viedään kumppanuuspöytien puheenjoh-
tajien kokoukseen  

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 1500€ avustusta Lions-
Club Savonrannalle Savon-
ranta-päivän järjestämi-
seen.  
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Pyydetty avustus: 1500 euroa.  

Savonranta-päivä on järjes-
tetty kesällä 2022. 

Kaupungin kotisivuille tulisi päivittää ajantasaiset 
hinnat tilavuokrista  

Löytyy (sivistys)lautakunnan päätöksistä, 
mutta koitetaan löytää sopiva paikka myös 
kotisivuilta.  
 
Viedään toimialoille tiedoksi aloitetaulu-
kossa.  

Kaupungin tilojen vuokra-
hinnastot löytyvät Savonlin-
nan kaupungin kotisivuilta:  
https://www.savon-
linna.fi/asukas/liikunta-ja-ul-
koilu/hinnasto/  

  

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

Viedään toimialoille tiedoksi aloitetaulu-
kossa.  

  Taajamien kehittämis-
suunnitelma päivitetty ke-
väällä 2022 ja viety toimi-
aloille tiedoksi. 

Esitän että tekninen toimi tutustuu paikkakunnan 
kaavateihin ja niiden kuntoon ja tekee niille jotain.  

Uudelle kunnossapitoinsinöörille järjeste-
tään tutustumiskäynti myös kyseiselle alu-
eelle. Käynnille voi tulla mukaan myös pai-
kallisia edustajia.  
 
Kumppanuuspöydän puheenjohtaja ja inf-
rapäällikkö ovat yhteyksissä ajankoh-
dasta.  

Katselmus on tehty touko-

kuun lopussa. 

  

Olen seurannut keskustelua myös kaupunkikes-
kustan entisestä Olavin torista, Hulikan maisema 
on ruvennut taas kiinnostamaan. Olen sitä mieltä 
että nuo puurakennukset pitäisi suojella.  
Historia kiinnostaa ihmisiä aina ja ettei tulisi kor-
vaamatonta menetystä olen sitä mieltä että Huli-
kan 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 löy-
tyä. Muualla Suomessa puutalokorttelit ovat tun-
nettuja matkakohteita ja niiden säilyttämisestä ol-
laan kiitollisia.  

Viedään toimialoille tiedoksi aloitetaulu-
kossa.  

 Valitus hallinto-oikeu-
dessa. 

 
 

 

Me Savonrannan matkailuyrittäjät olemme kiin- Lisäaluemyynteihin asemakaava-alueella   Kaavoituspäällikkö: Muis-
taakseni Savonrannan 

https://www.savonlinna.fi/asukas/liikunta-ja-ulkoilu/hinnasto/
https://www.savonlinna.fi/asukas/liikunta-ja-ulkoilu/hinnasto/
https://www.savonlinna.fi/asukas/liikunta-ja-ulkoilu/hinnasto/
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nostuneita tuosta Ruukki-nimisen kiinteistön alu-
eesta, josta on lohkottu omakoti- ja yritystontteja. 
Se kantakiinteistö on jäänyt repaleeksi ja tästä on 
työn alla että näitä mahdollisia kaistalealueita käy-
täisiin 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 kiinteis-
töä 740-579-5-205 koskien, jossa on nyt kotisa-
tama ja VPK:n aluksetkin. Eli piippuhallin takana, 
jossa on nätti koivikkokin.   
 
Nyt on pohdittu campingalueen perustamista Sa-
vonrannan taajamaan. Mielestämme edellä mai-
nittu paikka olisi oivallinen kohde campigtoimintaa 
varten, joten kiinnostaa tietää mitä kaavoitus tästä 
paikasta sanoo.  
 
Esitämme että selvitettäisiin Savonrannan taaja-
maan campingalueen perustamisen mahdolli-
suutta.  
 

edellytyksenä on aina asemakaavamuu-
tos, joka on pitkällisempi projekti. Voisin 
melkein sanoa että meillä on resurssipula 
kaavoituksessa, siellä painotetaan tällä 
hetkellä muita kaavoja. Jossain siellä jo-
nossa on menossa lisäalueiden myyntiin 
liittyvä kaavoitus. Asemakaava-alueella ne 
vaatii aina kaavamuutoksen.  
 
Viedään toimialoille tiedoksi aloitetaulu-
kossa.  

eteläpuolella on ollut cam-
ping -alue. Kunnallistekni-
sissä palveluissa on ollut 
camping aloite Savonlin-
nan keskustaajamaan. 
Siinä yhteydessä varmasti 
tutkitaan myös tätä Sa-
vonrannan keissiä.  
 
Niissä on yksityisiäkin toi-
mijoita ja yksityisiä mark-
kinoita, ja ollaan oltu vä-
hän herkkänä siihen, että 
mihin ja millä tavalla, ettei 
kaupunki lähde kilpaile-
maan yksityisten toimijoi-
den kanssa.  
 
Tämä ei ole yksioikoisesti 
selvitettävä ja ratkaistava. 
Kun katsotaan näitä kaik-
kia muitakin niin tähän 
otetaan kantaa ja mieti-
tään sitä myös.  
 
Lisämaakauppoihin, meil-
lähän on aika paljon lisä-
maakauppoja vireillä ja te-
keillä jatkuvasti. Keskus-
taajaman asemakaava on 
melko tuore, kaavojen päi-
vitykset, esim. Punkaharju 
kesti neljä vuotta, nyt on 
Kerimäki ja et se on var-
maan samantyyppinen. 
Asemakaavamuutokset 
eivät välttämättä ole mi-
tään pienitöisiä tehdä.  
Selvitetään asiaa. Kiinteis-
törekisteri numero on tie-
dossa. 
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Onhan tuossa aika paljon 
järjestettävää, kaikki sep-
tit, sähköt, vedet jne. Täy-
den palvelun camping on 
melkein yrittäjän tehtävä. 
Vai onko tässä haettu sitä, 
että kaupunki keksisi täl-
laisia alueita yrittäjille, 
mistä tarve tälle on synty-
nyt? Mikä ideassa on 
taustalla, siihen olisi hyvä 
saada tarkennusta. 
 
kuntalainen: Sahanniemi 
on noussut sen takia kes-
kusteluun, että se on lä-
hellä jo olemassa olevia 
palveluita. Tarve lisätilalle, 
mihin pysäköidä.  

Milloin Savonlinnan kaava-aineisto saadaan net-
tiin kuntalaisten saataville? Muissa kunnissa on jo 
saatavilla. Milloin me saadaan tutustua kaavamer-
kintöihin netissä?  

Se vaatisi laajan ja suuritöisen operaation. 
Viittaan tällä meidän käytettävissä oleviin 
resursseihin: teemme sitä tärkeysjärjes-
tyksessä ja valitettavasti tämä ei ole meillä 
tärkeysjärjestyksessä ykkösenä tämä kaa-
vojen julkistaminen. 
 
Viedään toimialoille tiedoksi aloitetaulu-
kossa.  

https://www.savon-

linna.fi/asukas/rakentami-

nen/kartat-ja-kiinteiston-

muodostus/karttapalvelu/ 

  

-palvelussa löytyy tämän 

hetkiset yleiskaavat ja ajan-

tasainen asemakaavati-

lanne. Palvelu siirtyy n. kah-

den vuoden aikana paikka-

tietopohjaiseksi ja täydellis-

tyy sen myötä. 

  

KERIMÄKI      

Kerimäen kirkkoranta  
 
Pieniä parannuksia viihtyisyyteen ja käytettävyy-
teen:  

Lähetetään vapaa-aikapuolelle tiedoksi.    Vapaa-aikapuolella selvi-
tyksessä. 

https://www.savonlinna.fi/asukas/rakentaminen/kartat-ja-kiinteiston-muodostus/karttapalvelu/
https://www.savonlinna.fi/asukas/rakentaminen/kartat-ja-kiinteiston-muodostus/karttapalvelu/
https://www.savonlinna.fi/asukas/rakentaminen/kartat-ja-kiinteiston-muodostus/karttapalvelu/
https://www.savonlinna.fi/asukas/rakentaminen/kartat-ja-kiinteiston-muodostus/karttapalvelu/
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Naisten uimakopin ränni ohjaa vedet kopin lattialle  
Rannalta noustessa kaikki hiekka kantautuu myös 
kopin lattialle. Voisiko laittaa kivetystä tai puuriti-
löitä matkalle rannasta kopeille?  
Rantaa möyhitään jatkuvasti, niin hiekalla ei voi is-
tuskella tai pyyhettä levittää kun hiekka tarttuu  
Keskellä aukeamaa olevan valaisimen ympärillä 
villi pensas. Voisiko tilalla olla huolehdittua kasvilli-
suutta?  

Kerimäki-seuran esityksiä:      

* Kerimäkeläisillä kouluilla olleet kerimäkeläisten 
sodassa kaatuneiden Pro Patria -taulut täytyy 
saada arvoiseensa paikkaan, vaikka esimerkiksi 
Kerimäen B-koulun seinälle. 
 

Toimitilapalveluihin & koulun rehtoriin voi 
varmasti olla yhteyksissä noiden Pro Pat-
ria -tauluihin liittyen  

  Alakoulun puolella on yksi 
taulu esillä. Kaksi kyläkou-
luilta tullutta taulua on Ke-
rimäen koululta löydetty. 
Kerimäen koululla opetta-
jakunta ja rehtorit olivat 
viime keväänä Ukrainan 
sodan syttymisen jälkeen 
sitä mieltä, että näitä tau-
luja ei haluttu laittaa sei-
nälle. Mahdollisuuksien 
mukaan taulut voidaan 
laittaa esille myöhemmin 
eri ajankohtana. Jos jolla-
kulla on olemassa parem-
paa tietoa siitä, onko jos-
sakin olemassa tauluja, 
joissa on pelkästään ni-
miä, niin tätä ehdotusta 
voidaan kuunnella. Tau-
luja on todennäköisesti 
enemmänkin, mutta niiden 
paikasta ei ole tietoa. 
Vinkkejä otetaan vastaan 

* Kirkkorantaan jätejärjestelmä ja vedenottopiste. 
 

Kaupunki poikkeuksellisesti katsoo tänä 
vuonna parisataa tuhatta euroa määrära-
haa laitureiden korjaamiseen, kun nor-
maalisti on 10-20 000 euroa. Tänä vuonna 

  Tekninen johtaja: On lin-
jattu ensi vuoden käyttö 
talous – ja investointi me-
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uudistetaan septejä, se liittyy venepaikka-
rekisterin tarkistamiseen. Varmaan venei-
den septijärjestelmä olisi tuloillaan, veik-
kaan että tuossa on tarvittava venepaikka-
määrä septin laittamiseksi. Se on selvityk-
sen alla, veikkaan että tulee sitä kautta. 
Vedenottopisteestä en osaa sanoa.  

noja joudutaan keskitty-
mään täysin lakisääteisiin 
kustannuksiin. Se tarkoit-
taa sitä, että palveluita ei 
pystytä parantamaan, mi-
käli ne eivät ole laissa kir-
joitettuna, kuten esimer-
kiksi septikysymykset on. 
Ei pystytä sähköistämään 
eikä tarjoamaan vettä kai-
kille laitureille. Sama kos-
kee myös liikuntapuistoa. 
Ensi vuoden talousarvion 
suunnitteluvaiheessa ei 
ole varattuna rahaa raken-
taa WC-rakennuksia. Ti-
lanne on valitettava, mutta 
tällainen linjaus meillä on 
valmistelussa, lakisäätei-
sillä mennään. 

* Saniteettitilat, vesi- ja sähköpisteet liikuntapuis-
ton luo 
* Kerimäen niinsanotun Sirkuskentän kokonaisval-
tainen suunnittelu.  

Puheenjohtaja:  
Nämä isoimmat asiat oli sellaisia asioita, 
joita kannattaisi kartoittaa ja tulevien ta-
lousarvioiden kautta lähteä viemään 
eteenpäin, jotta niille pystyttäisiin jotain te-
kemään.  

  Sirkuskentän kokonaisval-
tainen suunnittelutarve 
huomioidaan Kerimäen 
asemakaavan päivittämi-
sen yhteydessä.  
Tekninen johtaja: Kaavoi-
tusresurssit ovat tällä het-
kellä yhden kaavoittajan 
varassa, asemakaavauu-
distus ei ole kovin nope-
asti etenemässä, koska 
se on laaja. Lähivuosina 
tapahtunee, mutta ei ensi 
vuonna. 

* Kuntoportaat Hessunmäkeen Liikuntahallin 
taakse 
 

Näistä kannattaa tehdä yhteistyötä vapaa-
aikatoimen kanssa.   
Sille olisi rahoitusmahdollisuus myös Piäl-
lysmies Leaderin kautta, sillä kyseessä 

  Puheenjohtaja: Kuntopor-
taista on puhuttu jo use-
ampana vuonna kumppa-
nuuspöydässä. Viime syk-
synä toivottiin, että olisi 
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olisi yleishyödyllinen projekti, kunhan löy-
tyy toteuttava taho.  

mennyt kaupungin budjet-
tiin, ja kaupunki toteutta-
nut, mutta ei saanut tuulta 
alleen. Talkoovoimaa por-
taiden rakentamiseen löy-
tyisi, tarvitaan toteuttava 
taho projektin eteenpäin 
viemiseen.  
 
Sivistystoimen johtaja: 
Selvitetään mahdolli-
suutta, voiko esim. kau-
pungin vapaa-aikatoimi 
olla mukana laittamassa 
projektin alulle ja kokoa-
massa tekijöitä yhteen. 
 
Savon Luotsi -leader aloit-
taa vuoden 2023 alussa. 

* Iso sähköinen näyttö Säästökeskuksen tyhjillään 
olevan tilan näyteikkunan sisäpuolelle johon laite-
taan pyörimään Kerimäkeläiset tapahtumat, eli 
sähköinen ilmoitustaulu. 
* Opasteiden päivitys ja lisää opasteita kirkonky-
lään  

Kaavoituspäällikkö: 
Mitä opasteita ja kylttejä tässä tarkoite-
taan? Tämä on nyt pintapuolinen esitys, 
tätä voisitte miettiä tarkemmin. Tuntuu 
elinkeinopainotteiselta idealta, esimerkiksi 
Savonlinnassa yritys on vastaavat taulut 
tehnyt joihin myydään mainostilaa. Onko 
teidän idea että siinä pyörisi vain kaupun-
gin tai kunnan asiat, vai mainostetaanko 
myös muita toimijoita jolloin se olisi yritys-
lähtöinen projekti?  
 
Puheenjohtaja:  
Näkisin että kyse oli nimenomaan siitä, 
että ilmoitustaululle tulisi Kerimäen tapah-
tumiin liittyvää infoa. En usko että tarkoi-
tus oli mainostilaa myydä.  
 

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 1000 € avustuksen info-
näytön hankkimiseen mai-
nostamaan kylän tapahtu-
mia.  
 
Kerimäki-seura valmistelee 
toteutusta.  

  

Etätyön mahdollisuudet Kerimäellä  
 

Laiturilla 2-hankkeen etätyökoordinaattori 
Veera Riikonen:  

Kerimäkitalon yritystilat ovat 
tarjolla Savonlinnan vapaat 
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Etätyön tekeminen on myös Kerimäen osalta ai-
nutlaatuinen mahdollisuus elinvoiman lisäämi-
seen. Korona-aika ja korkea polttoaineen hinta 
edesauttavat siihen, että loma-asunnoilla ollaan 
yhtäjaksoisesti pitempiä aikoja ja käytetään enem-
män paikkakunnan palveluja. Meillä on kirkonky-
lällä entinen virastotalo, nykyinen Kerimäki-talo, 
jossa on lukuisia toimistohuoneita valmiina etä-
työskentelyä varten. Talosta löytyy myös kokousti-
loja ja taukotiloja sekä wc-tiloja. 
 
Valtakunnallinen etätyösuositus on päättynyt 
28.2.2022, joten aihe on varsin ajankohtainen. 
 
Liitteenä arkistostani kolme kirjoitusta etätyöstä: 
-Etätyötä on saatava kokeilla 
-Jatketaan etätyötä vaikka hybridimallilla 
-Kylätaloihin etätyöpisteet 
 
Esitän, että kaupunki jatkaa neuvotteluja Keri-
mäki-talon omistajan kanssa siten, että toimistoti-
loja saataisiin aktiiviseen käyttöön etätyötiloiksi jo 
tulevana kesänä 2022. Vuokrausmenettely tulisi 
saada käyttäjille edullisiksi ja toimivaksi sekä mah-
dollistaisi eripituisia vuokrajaksoja etätyöskentely-
tarpeen mukaan. 
 
Kaupunki laatinee omille kotisivuilleen esittelysivut 
etätyöskentelyn mahdollisuuksista Savonlinnan 
alueella sekä kotisivuilta yhteyslinkit tilojen vuok-
raajiin.  

Laiturilla.fi -sivustolla on lueteltuna Savon-
linnan seudulla vuokrattavia etätyöpisteitä 
ja yhteystiedot! Ja listaa voidaan hank-
keen voimin päivittää, mikäli tarvitsee. 
Mutta löytyy siis osoitteesta: https://laitu-
rilla.fi/nosto/savonlinna  
 
Kaavoituspäällikkö: 
Saimaa-konttori Savonlinna ja Work at Sa-
vonlinna on sivustoja jotka markkinoivat 
tämmöisiä palveluita. Toimitilapalveluilla 
sitten Punkaharju-talo on etätyöpisteenä. 
Kaupungin tiloissa lukitukset aiheuttavat 
haasteita, mutta monet matkailupalveluyri-
tykset tarjoavat myös näitä palveluita.  
 
 

toimitilat -palvelussa. Vuok-
rataso on kohtuullinen. 

Kerimäen alueen osallistuminen tonttikampanjaan 
2022 
 
Olen tehnyt asiasta kuntalaisaloitteen 18.2.2022. 
Aloite löytyy kuntalaisaloite.fi-sivuilta. Mitä mieltä 
kumppanuuspöydässä ollaan tonttikampanjasta? 
 
Kyläyhdistyksiä on syytä aktivoida tuomaan omille 

Kaavoituspäällikkö: 
Meillä tehdään tätä työtä koko ajan.  
Tässä ei ole sellaista mitä ei oltaisiin tehty. 
Näissä on nyt valtuustoaloitteita, kunta-
laisaloitteita ja kumppanuuspöytäaloitteita, 
näissä monesti tulee samantyyppisiä si-
sällöltään ja niihin on saatettu jossain foo-
rumissa jo vastata. Myös tontti-investointia 
on pidetty ajan tasalla ja päivitetty hintoja, 

Savonlinnan kaikki myytä-
vät omakotitontit on koottu 
kaupungin kotisivuille. 
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nettisivuille yksityisten maanomistajien yhteystie-
toja myytävistä omakoti- ja loma-asuntotonteista 
sekä tyhjillään olevista rakennetuista kiinteistöistä. 
Kerimäellä uusista omakotitaloista rakennettiin 
haja-asutusalueelle keskimäärin neljästä talosta 
kolme. Vuosina 1998-2009  Kerimäelle rakennet-
tiin 157 uutta omakotitaloa ja niistä 98 kpl haja-
asutusalueelle. 
 
Miten markkinointiyhteistyö nyt kaupungin ja ky-
läyhdistysten sekä yksityisten maanomistajien 
kanssa? Kumppanuuspöydän toimenpiteet? 
 
Ei kai meillä kaupungilla ole käynyt kuten Hieta-
nen toteaa Tuntemattomassa sotilaassa ” kui  hel-
vetin taval voi oikke rakasta rättei ja lumpui ”. 
Kyllä tonttivaraston tulee vuosittain vaihtua uusiin 
rakentajia kiinnostaviin uutuuskohteisiin. Nykyi-
sistä huonoista tonteista on pystyttävä luopumaan 
sopivaan hintaan eikä ylläpitää niitä varastossa ja 
tilastoissa. Kiinnostusta rakentamiseen on luo-
tava!  

ne löytyy netistä ne kaupungin myytävät 
tontit.  
Yksityisten tonttien markkinoiminen taas 
olisi laitonta, se on kiinteistönvälittäjien 
tehtävä.  
 
Meillä on vain muutamia tuhansia vuo-
dessa käytettävissä tonttimarkkinointiin, 
siksi yritetäänkin tehdä nykyaikaista ja te-
hokasta tonttimarkkinointia yhdessä tie-
dottajan ja elinkeinotoimen kanssa.  
 
Metsänhoitoresurssit keskitetään istutuk-
siin ja talous- ja puistometsiin. Meillä ei 
riitä kahden metsurin työpanos koko Sa-
vonlinnaan niille tuhansille hehtaareille 
joita on hoidettavana. 
 
 

Taajamien päivitetyt kehittämissuunnitelmat kau-
pungin hallintokuntien ja kumppanuuspöytien kä-
sittelyyn  
 
Elinkeinojaosto hyväksyi omalta osaltaan taaja-
mien päivitetyt kehittämissuunnitelmat ja päätti, 
että kehittämissuunnitelmat lähetetään tekniselle 
ja sivistystoimialueelle käsiteltäväksi. 
 
Ainakin minulle tuli järkytyksenä, että tekninen lau-
takunta kokouksessaan 23.11.2021 § 224 merkitsi 
pelkästään elinkeinojaoksen hyväksymispäätök-
sen tiedoksi. Sivistystoimi ei ole pystynyt teke-
mään sitäkään. 
 
Itse olen ajatellut, että taajamien kehittämissuun-
nitelmat huomioidaan vuosittain taloussuunnitel-
miin kullakin kaupungin hallintoalueella ja niiden 

Kaupunginjohtaja:  
Kun sivistyslautakuntaan menee, niin esit-
telijä voisi tehdä pohjaesityksen ja poliitti-
nen toimielin priorisoisi näitä asioita joita 
laittaa eteenpäin ja valmisteltavaksi ta-
lousarvioon. Tämä on yksi keino väkisin-
kin saada virkavalmisteluun ja poliittiseen 
päätöksentekoon liitoskuntien kehittämi-
nen.  
Kannattaisi vielä teknisessä lautakun-
nassa, kaavoituspäällikkö voisi viedä, ot-
taisivat ja kävisivät sitä uudestaan läpi ja 
katsoisivat mitä käydä läpi ja mitä priori-
soida ja aikatauluttaa.  
 
Puheenjohtaja:  
Voisi tosiaan olla hyvä idea että kumppa-

  Taajamien kehittämis-
suunnitelmat päivitetään 
keväällä 2023, yhteis-
työssä kumppanuuspöy-
tien puheenjohtajien 
kanssa ja tuodaan päivi-
tettynä kumppanuuspöy-
tiin. Päivitetyt kehittämis-
suunnitelmat viedään kä-
siteltäväksi lautakuntiin. 
Kumppanuuspöydissä tu-
lee tärkeitä käytännön ide-
oita, mutta sitten meillä 
olisi isompi kokonaissuun-
nitelma, jota kuntalaiset 
voi kommentoida ja ottaa 
kantaa. Kun rahaa ei ole 
rajattomasti, olisi hyvä, 
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toteuttamisesta päätetään lopullisesti valtuus-
tossa. Mielestäni taajamien kehittämissuunnitel-
mat eivät ole miltään osin ristiriidassa kaupungin 
strategian kanssa vaan suunnitelmat edesauttavat 
erilaisilla kaupungin alueilla sen alueen ominais-
ten vahvuuksien esiintuomista ja elinvoiman lisää-
mistä. 
Taajamien kehittämistä ei saa jättää pelkästään 
kumppanuuspöytien puheenjohtajien vastuulle ja 
murheeksi.  
 
Kunnalla on edelleen sote - ja maakuntauudistuk-
sen toteuttamisen jälkeenkin runsaasti tärkeitä 
tehtäviä. Ne kaikki tähtäävät osaltaan kuntalaisen 
hyvinvoinnin edistämiseen. 
Nyt ja tulevaisuudessa on panostettava alueen 
elinvoiman edistämiseen, paikkakunnan vetovoi-
maisuuteen, elinympäristön kehittämiseen sekä 
paikallisen identiteetin ja demokratian edistämi-
seen. 
 
Kunnan asukkaalla tulee olla kunta-asioihin moni-
puoliset osallistumismahdollisuudet. 
Miten kuntalaisaloitteisiin suhtaudutaan ja miten 
niihin vastataan! Miten käyttäjähallintokuntien luot-
tamushenkilöt ovat niistä tietoisia? Arvostettavia 
asioita on paikallinen yhteisöllisyys, viestintä ja 
vuorovaikutus, kansalaisjärjestöjen toimintamah-
dollisuudet ja asukkaiden omaehtoinen toiminta. 
 
Edellä olevat seikat huomioiden toivon, että kau-
punginjohtaja myötävaikuttaa siihen, että ainakin 
tekninen ja sivistystoimialue käsittelee kokouksis-
saan huolella esittelijöiden toimesta valmistellut 
toimialueensa lausunnot Kerimäen, Punkaharjun 
ja Savonrannan taajamien kehittämissuunnitel-
mista. 
 
Toivottavasti myös lautakuntien jäsenille varataan 
riittävästi aikaa perehtyä suunnitelmiin ja hallinto-

nuuspöydissä käytäisiin läpi kuinka taaja-
mien kehityssuunnitelmat etenevät. Sa-
malla tavalla kumppanuuspöydät ylläpitäi-
sivät tietoisuutta kehittämissuunnitelmien 
käytännössä jaksamisesta, koska on tehty 
iso työ niiden laatimisessa.    
 
 

että lautakunnat priorisoi-
sivat niitä. 
 
Kaupunginjohtaja: Olen-
naista on, että lautakunnat 
käyvät ne vakavasti läpi 
kohta kohdalta ja katsovat 
miten priorisoidaan. Mah-
dollisesti tekevät esityksiä 
omissa määrärahaesityk-
sissään. 
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kuntien toimialojen tavoitteisiin liitoskuntien/pitä-
jien alueella ennen päätösten tekemistä. 
Kehittämissuunnitelmien toteuttaminen ja toteutu-
minen voisi olla esillä ainakin kerran vuodessa 
kumppanuuspöydissä.  

Aiemmin tulleiden esitysten tilanne   
 
Pyydetään päivitystä seuraaviin aiemmin tehtyjen 
esitysten tilanteeseen:  

- Puruvesi näkymään, risutalkoot 
- Tullaan tutuksi tapaamalla 

 
Mikä on edellä mainittujen toimenpide-esitysten ti-
lanne niiden toteutukseen? 

Puheenjohtaja:  
En lähde enää avaamaan risukeskustelua 
uudestaan, siitä ja sen mallin luomisesta 
on nyt tänään jo keskusteltu.  
Onko tästä Tullaan tutuiksi tapaamalla -
ideasta kaupungin puolelta kenelläkään 
tietoa esityksen tilanteesta? Ei ole, toivo-
taan että joskus saadaan siihen selkoa. 
 

   

Kaivosasia / Pro Puruvesi  
 
Kuntalainen: 
Tukes hyväksyi kaivoshankkeeseen liittyvän va-
rausilmoituksen. Se alue kattaa melkein kokonaan 
Kerimäen keskustasta Punkaharjulle asti. Pro Pu-
ruveden johdolla otettiin asiaan aktiivinen asenne, 
jotta saadaan nopeasti tiedoksi kaikille osapuolille 
että sitä hanketta laajasti ja yksimielisesti vastus-
tetaan.  
Se ** siellä on paljon asutusta, Kulennoisen harjun 
pohjavesialueet, Huosion alueella suojelumetsä ja 
muuta tällaista. Täysin järjetön asia.  
Pro Puruvesi otti vastuun nettiadressin järjestämi-
sestä, jossa on tällä hetkellä yli 3000 nimeä. Se 
joka vähän harmittaa, on se että millä tavalla Sa-
vonlinnan kaupunki toimii. Kutsuttiin järjestä-
määmme tilaisuuteen Savonlinnan kaupungin 
edustaja, ei tullut. Kaupunki ei ole myöskään otta-
nut minkäänlaista kantaa tai yhteyttä meihin asian 
suhteen.  

Kaavoituspäällikkö: 
Ilmoitan ympäristöpäällikölle, hän voi olla 
yhteydessä aloitteen tekijään.  
 
 

Valmisteltu Saimaan alueen 
kuntien yhteinen kannan-
otto kaivoslain uudistami-
sesta.  
Pro Puruvesi on ollut asi-
assa aktiivinen. Kesällä Ki-
vikaivo OY:n edustajat kävi-
vät maastossa varausalu-
eella hakkujen kanssa ko-
puttelemassa kiviä otta-
massa näytteitä, joita tutki-
vat. Varausluvan perus-
teella ensi vuoden aikana 
he päättävät etenevätkö 
asiassa ja hakemaan etsin-
tälupaa. Se on tärkeä vaihe, 
että meidän yhtenäinen 
vastustus on Kivikaivo oy:n 
tahon tiedossa. Ensi 
vuonna täytyy olla valmiina 
reagoimaan. Siinä pitää olla 
kaupungin mukana, ja mui-
den osapuolten joihin etsin-
täluvalla voi olla vaikutusta. 
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Olisi luontevaa, että kau-
punki ottaisi siinä vetovas-
tuun vastusamisesta jos et-
sintälupaa haetaan.  
 
Kaupunginjohtaja: Paikalli-
nen tahtotila kaivostoimin-
nan vastustamisesta Sa-
vonlinnan alueella täytyy 
tuoda esille. Omasta puo-
lestani, virkamiehenä ja 
esittelijänä voin sanoa, 
etten tule esittelemään sel-
laista kaavaa, johon kaivok-
sia tulisi. Ollaan oltu aktiivi-
sia, että vastustetaan kai-
voksia ja yritetään vaikuttaa 
lainsäädäntöön. Lainsää-
däntöön pitäisi vielä sillä ta-
valla pystyä vaikuttamaan, 
että myös etsintälupaan tu-
lisi olla asianomaisen kun-
nan lupa, jonka alueella et-
sintää tullaan tekemään. 
Samoin varauksiin. Ne ai-
heuttavat kunnille vahinkoa 
mm. matkailu investoin-
neille ja yrityksille.  

Vuorovaikutus kaupungin kanssa  
 
Kerimäki-seuran edustaja:  
Haluan kiittää näitä kymmeniä ihmisiä jotka ovat 
osallistuneet ja satoja tunteja käyttäneet Kerimäki-
seuran ideointitalkoisiin. Näistä ei ole kenellek-
kään mitään maksettu.  
Mutta se suhtautuminen kaupungin taholta: se on 
ollut pääasiassa hyvää tai loistavaa, mutta jos 
vastauksena heitetään ettei meillä ole rahaa tai 
henkilökuntaa, niin se ei hirveästi jatkossa kan-

Kaupunginjohtaja:  
Itse olen tyytyväinen tähän kumppanuus-
pöytämalliin. Sitä pitää ruokkia sillä tavalla 
kun nähdään vaivaa ja tehdään esityksiä, 
niin kyllä niitä pitää viedä eteenpäinkin.  
Tietysti jokainen ymmärtää ettei kaikkea 
aina pystytä tekemään. Positiivisessa hen-
gessä eteenpäin ja katsotaan mitä teh-
dään !  

Asioita prosessoidaan 
kumppanuuspöydissä ja 
viedään eteenpäin lauta-
kunnissa. 
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nusta ajatuksia tuomaan. Tämä on vain ajatuk-
sena, en halua tästä mekkalaa nostaa.  
Kuten kaupunginjohtaja sanoi niin nämä on pieniä 
asioita ja pieniä euroja, se mitä pidetään tärkeänä 
niin kyllä rahaa löytyy. Haluan että jatkossakin Ke-
rimäki-seura työstää näitä ajatuksia eteenpäin ja 
myös kumppanuuspöytään. Tämmöinen aktiivinen 
vuorovaikutteinen suhtautuminen kaupunkiin päin 
ja kaupungista taajamiin jatkossakin tapahtuu.  

Talkootyökonsepti  
 
Uskon että yhdistykset saavat talkooväkeä, mutta 
olisi hyvä että kaupungin puolelta saataisiin kulje-
tusapua risuille ja ylipäätään lupa tälle talkoo-
työlle.  
 
 

Kaupunginjohtaja:  
Voitaisiin sopia että tekninen toimiala ot-
taisi tämän talkoiden konseptointitehtä-
vän. Ja siihen yhdistäisi talkootyöpanosta 
ja kumppanuuspöytien rahoitusta, voi toki 
tulla muutakin rahoitusta. Nämä on kuiten-
kin aika pienimuotoisia, puhutaan pienistä 
rahoista. Työnjohto, kalusto ja jätekulje-
tuksen logistiikan organisointi on ne isoim-
mat asiat, jotka vaatii organisoinnin. Voi-
taisiin sopia että tekninen puoli sen val-
mistelisi ja konsepti tulisi vielä kumppa-
nuuspöytien puheenjohtajien kautta.  

  Käytännön toteutustapa ei 
vielä toimi. Sama asia on 
ollut useamman kerran 
esillä. Teknisellä toimella 
ei työnjohtokapasiteettia 
ole olemassa, joka tätä 
pystyisi organisoimaan. 
Parannuksia ei pystytä va-
litettavasti lupaamaan. 
Kaupunki pystyy teke-
mään jollain aikavälillä 
pienehköjä risusiivouksia. 
Toivotaan, että tulevaisuu-
dessa saadaan jossain 
vaiheessa sellainen tulo-
kulma, että tämä homma 
yhteistyössä onnistuisi. 

PUNKAHARJU      

Putikon kyläyhdistyksen esitys / ranta:  
  
- Uimarannan kaislikon niittäminen 
- Uimarannalla olevan veneenlaskuliuskan korjaus 
- Lasten uimarannalla olevan laiturin korjaukseen 
ja ponttoonin hankintaan max 1000 euroa. 

Viedään kumppanuuspöytien puheenjoh-
tajien kokoukseen  
 
 

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 1000 € avustuksen Puti-
kon kyläyhdistykselle – las-
ten uimarannalla olevan lai-
turin korjaukseen ja pont-
toonin hankintaan. 

  

Putikon kyläyhdistyksen esitys / urheilukenttä: 
 
- Kaupunki hoitaa velvollisuutensa ja kunnostaa 

Viedään vapaa-aikatoimen tiedoksi.  
 
 

  Sivistystoimen johtaja: Va-
paa-aikapäällikkö on sel-
vittänyt. Hän pohti kentän 
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pusikoitumassa olevan urheilukentän (joka maini-
taan kaupungin liikuntapaikkojen luettelossa, kun-
nossapito ilmeisesti unohtunut). 
- Kaavassa luvattu lasten leikkilaitteiston siirto ur-
heilukentän yhteyteen (tai jos mahdollista, uima-
rannalle). 
- Toivomme, että urheilukentän laitaan rakenne-
taan muutaman laitteen ulkokuntosali (joka tulee 
halvemmaksi kuin viereisen valaistun ladun/kunto-
radan kunnostaminen – myös tämä on mainittu 
kaupungin liikuntapaikkojen luettelossa, mutta yl-
läpito on unohtunut). 
 
Kaikki tämä edistäisi kyläläisten terveyttä ja hyvin-
vointia, yhteisöllisyyttä ja itsetuntoa sekä tekisi ky-
lästä kiinnostavamman asuinalueen myös muut-
toa harkitseville. 
Rannan ja kentän tila symboloi ja ruokkii kyläläis-
ten tunnelmia, joko optimistisia tai pessimistisiä. 

käyttäjämäärää, mikä tosi-
asiallinen käyttö ja tarve 
tulisi olemaan. Viime ke-
väänä käytiin siellä, Puti-
kon kyläyhdistys esitteli 
paikkoja ja kertoi tilan-
teesta. Urheilukenttä on 
vesoittunut, sama tilanne 
taitaa olla kuntoradalla 
selvityksen mukaan. Va-
paa-aikatoimella on rajalli-
set resurssit tehdä asioita, 
yhteistyössä varmaan 
pystytään jotakin teke-
mään. Toimenpidesuunni-
telmaa tästä ei vielä ole 
olemassa. Asia on siltä 
osin vielä vähän auki.  

Putikon kyläyhdistyksen esitys / nopeusrajoituk-
set:  
 
Toistamme aikaisemman pyyntömme nopeusrajoi-
tusten alentamiseksi. 
 
 
Vanha tie: max 60kmt (tai 50kmt) 
60kmt olisi sekin varsin vauhdikasta menoa mut-
kaisella ja mäkisellä tiellä, mutta nykyinen 80kmt 
on sovelias lähinnä ralliautokisaan ja se vaarantaa 
mm kevyen liikenteen turvallisuuden. Savonlinnan 
kestävän kehityksen ohjelmassa korostetaan pol-
kupyöräilyn roolia palveluiden saatavuuden edis-
täjänä. Pyöräily Putikosta Punkasalmen palvelui-
den ääreen ei nykyisellään ole turvallista. 
 
Putikon kylän raitti: max 30 kmt 
Nykyinen 40 kmt on liian korkea turvallisuuden ja 
asumisviihtyvyyden kannalta. 
 

Tekninen johtaja:  
Tässä on kysymyksessä mitä todennäköi-
simmin valtatie tuo 80km/h, eli Ely-keskuk-
sen tie. Ely-keskukselle pitäisi suunnata 
nämä alentamistoiveet.  
Asemakaava-alueiden osalta alueet ovat 
kaupungin, siltä osin nopeusrajoitus 30-
40km/h. Näiden esitysten mukana se tulee 
meille tekniseen toimeen käsiteltäväksi.  
 
 

  Tekninen johtaja: Asia ei 
ole tästä juuri muuttunut. 
Meillä on ELY-keskuksen 
kanssa neuvottelut vanho-
jen ns. maantiealueiden 
siirtymisestä kaupungin yl-
läpitoon, siinä yhteydessä 
myös vastuu siirtyy kau-
pungille. Myös nämä no-
peusrajoituspäätökset 
ovat sitten kaupunginjut-
tuja. Meillä on ollut valitet-
tavasti henkilöstöpula, nyt 
ollaan saatu rekrytoitua 
projekti-insinööri, jonka pi-
täisi marraskuussa aloit-
taa työnsä ja päästään 
purkamaan kertyneitä räs-
tejä paremmin. Tiedossa 
on, mutta ei olla tälle vielä 
ehditty mitään tekemään. 



Esitys Käsittely kumppanuuspöydässä / 
tilanne 

Toteutettu Ei toteuteta Selvityksessä  

 

 

Torialueen kehittäminen  
 

- Torialueelle/torialueen laidalle hankitaan 
pensaita (syysvärittyviä) sekä kesäkukka-
asetelmia (n. 500€)  

- Hankitaan pöytä-/istuinsettejä 3kpl 
(1800€) ja kukkalaatikot kesäkukka-ase-
telmia varten* 

- Kunnostetaan ja maalataan myyntipöydät 
2kpl & laatikot (500€) * 

- Tehdään yksi uusi myyntipöytä, mahdol-
lista saada materiaalit * 
 
* Savonlinnan kaupungin nuorisoverstas  
 

- Asfalttiin maalataan esim. räsymatot ja/tai 
ruutuhyppelykuvio lasten leikkejä varten 
(100€)  

- Paikkakunnan nuoret maalaustal-
koisiin 

- Punkaharjun värit  
- Suunnitelmassa huomioidaan 

myös parkkialueen tarpeet  

Viedään asia kumppanuuspöytien pu-
heenjohtajien kokoukseen.  
 
 

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 2 400 € avustuksen 
Punkaharjun torialueen ke-
hittämiseen. 
 

  

Sumpunlahden rakoliiteri   
 
Rakoliiteri kustantaa 1500 €, josta Savonlinnan 
kaupungin vapaa-aikatoimi (Simo Räty) on luvan-
nut maksaa puolet. 
Kumppanuuspöydässä oli vuonna 2021 suunni-
teltu vuoden 2022 budjetista myönnettävän 750 
euron avustus. Voiko avustuksen myöntää, jos 
osa rahoituksesta tulee jo kaupungin toimialalta?   
Vastaus: Ei voi  

Viedään asia kumppanuuspöytien pu-
heenjohtajien kokoukseen.  
 
 

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 1 500 € avustuksen 
Sumpunlahden rakoliiterin 
hankintaan.  
 

  

Etätyön mahdollisuudet Punkaharjulla  
 
Esitys:  
 

Jatko:  
Puheenjohtaja ottaa yhteyttä BLC:hen, 
jotta voitaisiin järjestää yhteinen infotilai-
suus.  

Punkaharjutalolla etätyös-
kentely on mahdollista. 
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Etätyön tekeminen on myös Punkaharjun osalta 
ainutlaatuinen mahdollisuus elinvoiman lisäämi-
seen. Korona-aika ja korkea polttoaineen hinta 
edesauttavat siihen, että loma-asuinnoilla ollaan 
yhtäjaksoisesti pitempiä aikoja ja käytetään enem-
män paikkakunnan palveluja. 
 
Punkaharjun kumppanuuspöydässä 10.3.2021 
arkkitehti Maria Laine totesi, että hänen oma pie-
nimökkinsä on niin pieni, ettei siellä etätyön teke-
minen ole mahdollista. Edelleen Maria uskoo, että 
oman mökin ulkopuolinen etätyöpaikkamahdolli-
suus olisi potentiaalinen myös pidentämään kesä-
asukkaiden viipymiä, kun myös syksyn tullessa 
voisi jäädä mökille ja tehdä sieltä käsin töitä etä-
työpisteessä. Näiden tilojen löytymisestä ja mark-
kinoinnista olisi hyötyä hänen kaltaisilleen moni-
paikkaisille asujille. Hän oli itse aktiivinen ja etsi-
mällä etsi itselleen ensin työpisteen kirjaston taka-
huoneesta ja sittemmin Punkaharju-talosta. Meillä 
on tosiaan kirkonkylällä entinen kunnanvirasto, ny-
kyinen Punkaharju-talo, jossa on lukuisia toimisto-
huoneita valmiina etätyöskentelyä varten. Talosta 
löytyy myös useita kokoustiloja ja taukotiloja sekä 
wc-tiloja. Talon alakerrassa on myös toimiva lei-
pomo-kahvila, Pullaposki.  
 
Toivon, että kumppanuuspöydässä olisi käytettä-
vissä tietoa valokuituverkosta kirkonkylän alueella 
sekä Punkaharjun haja-asutusalueella. Asia on ol-
lut esillä Punkaharjun kumppanuuspöydässä 
22.9.2021 ainakin Hiukkajoen ja Putikon osalta. 
Miten yhteydet mm. etätyöhön toimivat näillä alu-
eilla? 
Saatua esittelyaineistoa toivon kumppanuuspöy-
dän muistion liitteeksi. Toivottavasti aineistosta on 
myös käyttöä Punkaharjun lisämarkkinointiin. 
 
Esitän, että kumppanuuspöytä selvittää järjestäi-
sikö myöhemmin BLC erillisen tilaisuuden Punka-
harjulla nykyisen valokuituverkon esittelemiseksi 

BLC:n laajakaistainfo Pun-
kaharjulla marraskuussa 
2022. 
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ja käyttöasteen nostamiseksi? 
 
Edelleen esitän, että kaupunki selvittää pikaisesti 
Punkaharju-talon käyttöä siten, että toimistotiloja 
saataisiin aktiiviseen käyttöön etätyötiloiksi jo tule-
vana kesänä 2022. Vuokrausmenettely tulisi 
saada käyttäjille edulliseksi ja toimivaksi sekä 
mahdollistaisi eripituisia vuokrajaksoja etätyösken-
telytarpeen mukaan. 
Kaupunki laatinee omille kotisivuilleen esittelysivut 
etätyöskentelyn mahdollisuuksista Savonlinnan 
alueella sekä kotisivuilta yhteyslinkit tilojen vuok-
raajiin.  

Punkaharjun pitäjän alueen toimenpiteet  asumi-
sen edistämisestä ja markkinoinnista   
 
Esitän edelleen aiemman (Punkaharjun kumppa-
nuuspöydässä 10.3.2021 tekemäni esityksen) mu-
kaisesti, että kaupungin tekninen toimi ja elinkei-
nopalvelut sekä Punkaharjun yrittäjät ry ja Punka-
harjun matkailu ry yhdessä Punkaharjun Metsä-
palvelu Oy:n LKV:n kanssa kokoontuvat mietti-
mään lähiaikoina miten punkaharjulaiset itse voi-
vat yhdessä kaupungin kanssa edistää toimenpi-
teitä asumiseen Punkaharjun pitäjän alueella, kun 
yrityksen toimipiste on keskeisellä paikalla kirkon-
kylällä. Yrityksellä on valmiina hyvää osaamista 
liittyen asumiseen ja kiinteistöjen välittämiseen 
sekä alueiden hoitoon. Yritys markkinoi myös yksi-
tyisten tontteja ja kiinteistöjä. Lisäksi toimipis-
teestä löytyy kaikenlaista tietoa Punkaharjun pal-
veluista ja työpaikoista. Vahvuudeksi on lasket-
tava verkostoituminen ainakin punkaharjulaisten 
yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Yritysten on 
helppo ennakkoon tutustua myytäviin tontteihin 
Kulennoisessa, Tuunaansaaressa, kirkonkylällä, 
Saikonniemessä ja Putikossa. Varmaankin sa-
malla voisi sopia tonttien merkitsemisestä maas-
toon ja niiden ehostamisesta ja raivauksista myyn-
tikuntoon. 

Savonlinnan kylät ry:n puheenjohtaja:  
Putikon kesätapahtuma oli suunnitteilla 
ensi kesäksi, mutta se ilmeisesti siirretään 
2023 kesäksi. Sama idea oli kuin Järvi-
Suomen kylien Mervi Lintunen oli touhun-
nut, teemana kylillä asuminen ja eläminen.  
Seuraava askel on Punkaharjun matkailu 
ry ja yrittäjät houkutella mukaan.  
 
 
Puheenjohtaja:  
Näin kiinteistönvälittäjänä voin sanoa että 
tontteja on myynnissä paljon, mutta vain 
parhaita tontteja ja alueita kannattaa 
markkinoida. Rakennuskustannukset ovat 
nousseet viime aikoina ja ihmiset miettivät 
tarkkaan mihin haluavat rakentaa.  
 
 

  Tekninen johtaja: Elin-
keinotoimen toimesta on 
käynnissä useita asu Sa-
vonlinnassa markkinointi-
kampanjoita. Meillä on ol-
lut teknisen toimen maan-
käyttöpuolella käytössä 
3000 euroa koko vuoden 
markkinointiin koskien 
kaikkia kaupungin tontteja 
ja niitä on markkinoitu kai-
kin käytettävissä olevin 
keinon mitä 3000 eurolla 
on pystytty hankkimaan. 
Ollaan keskitytty some-
markkinointiin, sillä se on 
osoittautunut kustannuste-
hokkaimmaksi. Ollaan oltu 
mukana joissakin alan jul-
kaisuissa, mitä on mes-
suilla jaettu. Ei olla läh-
detty minkään kaupungin-
osan tontteja erityisesti 
markkinoimaan, vaan ol-
laan markkinoitu kaikkia 
yhteisesti.  
Edelleen teemme ensi 
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Paikallinen yritys tuntee Punkaharjun omat vah-
vuudet nyt ja tulevaisuuteen! 
 
Mikä on tekemäni aloitteeni tilanne  -  vuosi on 
taas mennyt ?  
 
 

vuonna varmasti tontti-
markkinointia samoja ka-
navia pitkin, jos ei lisä-
määrärahoja tähän tule, 
niin jatketaan sillä volyy-
milla mikä nytkin on ollut. 
Elinkeinotoimi jatkaa asu 
Savonlinnassa kampanjaa 
asukasmarkkinointia, sii-
hen liittyy kiinteästi mei-
dän tonttimarkkinointi. 

Punkaharjun taajama-alueen puistoalueet sekä 
maisemanäkymät kuntoon  
 
Aloite tehty ensimmäisen kerran Punkaharjun 
kumppanuuspöydässä 27.10.2020. 
 
Esitin, että Punkaharjun keskustaajaman asema-
kaava-alueelle laaditaan maisemanhoitosuunni-
telma, jota voidaan toteuttaa laajoina kokonai-
suuksina vuosittain urakoitsijan toimesta yhteis-
työssä alueen maanomistajien ja kaupungin 
kanssa. Maisemanhoitosuunnitelmaan voisi muo-
dostaa rajaukset vuosittain selkeistä riittävän suu-
rista maisemanhoitotyökokonaisuuksista, joista 
alan urakoitsijat kalustoineen olisivat kiinnostu-
neita. Esimerkiksi Punkaharjun taajamassa 10  
maisematyöaluetta ja toteutus vuosittain 10 vuo-
den aikana ? 
Taajaman sisällä asuinalueiden läheisyydessä on 
pusikoituneita puistoalueita, joissa 
tulisi toteuttaa pikaisesti sisältäen myös metsän 
harvennusta. Maisemanhoitosuunnitelmien toteut-
tamisella saataisiin kerralla yhtenäinen isohko 
alue siistiksi ja kuntoon. 
 
Puistoalueet ovat osittain myös yksityisten maan-
omistajien omistuksessa. Uskon, että myös yksi-
tyiset tonttien ja kiinteistöjen omistajat sekä talo-

Kuntalainen:  
Millä tavalla kaupunki on valmis sponso-
roimaan yhdistyksiä jos lähdemme näitä 
hoitamaan?  
 
Tekninen johtaja:  
Maksetaan ihan mitä hyvänsä jos val-
tuusto myöntää rahat. Onhan meillä osto-
palveluita muuallakin. Toki meillä on tietty 
kehys johon se täytyy saattaa. Ostopalve-
luissakin joudumme painottamaan rahojen 
käyttöä nykyisen luokituksen mukaan. 
Nämä mitä tällä hetkellä talkoovoimin on 
tehty niin kaupunki on toimittanut vain jä-
telavan ja jätesäkkejä. Työnjohtoresurssia 
meillä ei ole ja yleensä talkoot on iltaisin 
tai viikonloppuisin, jolloin meillä ei ole hen-
kilöstöä.  
Voimme ottaa tämän huomioon ensi vuo-
den talousarvioita tehdessä, katsotaan 
kuinka se menestyy.  
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yhtiöiden omistajat hoitavat oman alueensa sa-
massa yhteydessä kuntoon. Useasti näiden aluei-
den maanomistajat ovat ikääntyneitä ja eivät jaksa 
enää suorittaa maisemanhoitotöitä. 
Valittu urakoitsija ottaisi yhteyttä alueen maan-
omistajiin ja sopisi yksityiskohdista työn toteutuk-
seen.  
 
Urakoitsija voisi hakea valtakirjalla mahdollisesti 
tarvittavan maisematyöluvan koko  
laajalle alueelle. Laskutus maanomistajille hoituisi 
urakoitsijan toimesta. 
Kun kaupungilla on työllistämisvelvoite, voidaan 
siistimistöihin käyttää myös kaupungin 
työllistettäviä työntekijöitä kaupungin työllispalve-
lun kautta. Siirretään huoltoparakki alueelle va-
rasto- ja taukotilaksi. 
Polttopuista ja niiden keräämisestä olisi varmaan-
kin kiinnostunut myös taajaman asukkaat. 
 
Tästäkään kuntalaisaloitteesta ei ole kuulunut ai-
nakaan minulle mitään. 
Miten taajamien puistoalueita hoidetaan jatkossa 
suunnitelmallisesti? 
Olisiko tässä uusi toimintatapa, jota ainakin kan-
nattaisi kokeilla? 
 
Toivon, että kumppanuuspöytä ottaa taajamien 
puistoalueiden hoidon tarpeellisuuteen kantaa. 

Punkaharjun alueen osallistuminen tonttikampan-
jaan 2022  
Esitys:  
 
Olen tehnyt asiasta kuntalaisaloitteen 18.2.2022. 
Aloite löytyy kuntalaisaloite.fi-sivuilta. 
 
Mitä mieltä kumppanuuspöydässä ollaan tulevan 
kesän tonttikampanjasta ? 
 
Kampanjatontteja löytyisi Punkaharjulta 1-2 kpl eri 

Tekninen johtaja:  
Meillä on keväällä tulossa tonttikampanja 
somemarkkinointeineen. On tulossa Sa-
vonlinnan rakennusmessut ja uusi tontti-
esite, jossa huomioidaan kaikkien kaupun-
ginosien tonttitarjontaa. Sinne nostetaan 
tiettyjä poimintoja ja on myös perushintai-
sia, tarjoushintaisia tontteja. Ei olla lähte-
mässä nollahintaisista tonteista liikkeelle. 
Kuten puheenjohtaja totesi tontin hinta ei 
ole kynnyskysymys, kun rakentamisen 
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alueilta Kulennoisesta ,Tuunaansaaresta,kirkonky-
lältä  ja Saikonniemestä sekä  Putikosta valmiin 
vesi- ja viemäriverkoston piiristä. Kauppaehtoihin 
liittyisi rakentamisvelvoite. Vesi- ja viemäriliittymis-
maksut peritään rakentajilta normaali käytännön 
mukaisesti. 
 
Olen esittänyt aloitteen lähetekirjelmässä kaupun-
gille, että tonttikampanjaan kannattaa ottaa myös 
muutamia kantakaupungin pitkään myynnissä ol-
leita omakotitalotontteja valmiiden vesi- ja viemäri-
linjojen varrelta. 
 
Edelleen esitin, että aloitteeni käsiteltäisiin pikai-
sesti seuraavassa teknisen lautakunnan kokouk-
sessa maaliskuussa.  
 
Ikävä kyllä maankäyttöinsinööri Riku Mönkkönen 
arvioi miettivänsä asiaan loppuvuoden 2022!!  
 
Kaupungin tonttien myyntitilaston ylläpitämistyötä 
helpottaa tieto, että liitospitäjien ( Kerimäki,Punka-
harju,Savonranta) kirkonkyliltä ei ole myyty yhtään 
kaupungin omistamaa tonttia kymmeneen vuoteen 
kuntaliitoksen jälkeen. Tonttivarannon noin 300 
kpl tasearvo, Aku Ankka-rahaa, kasvanee muuta-
malla lisätontilla vielä vuoden loppuun mennessä. 
 
Todettakoon, että monien tonttikampanjoiden an-
siosta yhteistyössä Lomakylä Kerimaan kanssa 
myytiin Kerimäen kirkonkylältä ennen kuntaliitosta 
edellisellä kymmenvuotisjaksolla 59 kpl omakotita-
lotonttia. Miten toimii kaupungin nykyinen yhteis-
työhalu eri toimialoilla? Kerimaan toimitusjohtaja 
Pekka Nurmisen yhteistyöverkoston ansiosta yh-
teiset tonttikamppaniat olivat pääkaupunkiseudun 
ilmaisjakelun paikallislehdissä esillä yhtäaikaisesti 
miljoonajakelulla. 
 
Kyläyhdistyksiä on viimeistään nyt syytä aktivoida 

hinta on 3000e/m2, silloin halutaan hyvä 
tontti, ei ilmaista tonttia vaan HYVÄ tontti, 
josta ollaan valmiita maksamaan.  
Sijainti, sijainti ja sijainti on se mikä ratkai-
see uuden talon rakentamisessa, tähän 
yritetään tarjota ratkaisua talon rakenta-
jille.  
 
 



Esitys Käsittely kumppanuuspöydässä / 
tilanne 

Toteutettu Ei toteuteta Selvityksessä  

 

tuomaan omille nettisivuille yksityisten maanomis-
tajien yhteystietoja myytävistä omakoti- ja loma-
asuntotonteista sekä tyhjillään olevista rakenne-
tuista kiinteistöistä. 
Kerimäellä rakennettiin neljästä uudesta omakoti-
talosta kolme haja-asutusalueelle. Vuosina 1998-
2009  rakennettiin yhteensä  98 kpl  uutta omako-
titaloa Kerimäen haja-asutusalueelle. 
 
Miten markkinointi yhteistyö kaupungin ja kyläyh-
distysten sekä yksityisten maanomistajien kanssa 
toimii? 
 
Tähän kysymykseen löytyy kyllä vastaus ja mah-
dollisuus toimenpide-esitykseni kohdasta 2 (toi-
menpiteet pitäjän asumisesta ja markkinoinnista).  

Junaliikenneasiaa välillä Savonlinna-Parikkala-Sa-
vonlinna  
 
Esitys:  
 
SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHOITUS-
OSUUS PUTIKON ASEMAN MATKUSTAJALAI-
TURIN JA MATKUSTAMISINFORMAATION KUS-
TANNUKSIIN, kuntalaisaloite 16.8.2021 
 
Kuntalaisaloitteeni perusteluineen löytyy kuntalais-
aloite.fi-sivuilta. 
Olen esittänyt aloitteessani, että Savonlinnan kau-
punki sitoutuu Putikon aseman väyläviraston es-
teettömän matkustajalaiturin ja matkustajainfor-
maation Finntraffic kustannuksiin 50 %:lla kuiten-
kin enintään 15000 eurolla. 
 
En ole saanut kuntalaisaloitteeseeni mitään vas-
tausta kaupungilta. 
Matkustajajunien pysähtyminen Putikossa on ollut 
vireillä 20 vuotta! 
 

Elinkeinojohtaja:  
Viime kesänä käytiin asiaa paljon Heli Jär-
visen eduskunta-avustajankin kanssa. 
Asia on VR:llä tiedossa ja he lupasivat tut-
kia asiaa, kohta vuoden ovat tutkineet.  
 
Putikon kyläyhdistys ja kaupunki myös tai-
vuttelevat VR:ää.  

  Kaupunginjohtaja: On ta-
vattu VR:n toimitusjohta-
jaa kerran parissa vuo-
dessa. Kaupungin näkö-
kulma olisi kehittää tätä 
rataa lähiliikenteenä. Se 
on VR:llä pitkässä juok-
sussa, he asiasta loppu-
peleissä päättävät. Asiaa 
viedään eteenpäin edel-
leen.  



Esitys Käsittely kumppanuuspöydässä / 
tilanne 

Toteutettu Ei toteuteta Selvityksessä  

 

ONKO MENTÄVÄ JUNAAN ILMAN LIPPUA PUN-
KAHARJULTA ? 
 
Liitteenä on lehtikirjoitukseni 23.6.2021. (liitteet 
osoitteessa savonlinna.fi/lahidemokratia)  
 
Miltä näyttää molempien aloitteeni 5.1 ja 5.2 ti-
lanne ensi kesän osalta? 
Pitääkö Punkaharjun kumppanuuspöytä näiden 
asioiden selvittämistä tarpeellisena ja myös pikai-
sena?  

Taajamien päivitetyt kehittämissuunnitelmat kau-
pungin hallintokuntien ja kumppanuuspöytien kä-
sittelyyn  
 
Pyydän ystävällisesti lukemaan esitykseni Keri-
mäen kumppanuuspöydästä 16.3.2021 kohta 4. 
Punkaharjun taajaman kehittämissuunnitelma löy-
tyy kaupungin nettisivuilta elinkeinojaoston pöytä-
kirjan liitteenä. Kokous 2.11.2021 § 159. 
 
Punkaharjun kumppanuuspöydän kannanotto laa-
dittujen kehittämissuunnitelmien toteuttamisesta 
Punkaharjun osalta ? ,vaikka syksyn kumppa-
nuuspöytään. 
 
Onkohan kaupungin oma strategia syytä päivittää 
Venäjä yhteistyön päättyessä? 
Näistä töistä vapautunee työvoimaa miettimään, 
vaikka kumppanuuspöydissä tulleita esityksiä ja 
aloitteita.  
 

Elinkeinojohtaja:  
Kerimäen kumppanuuspöydässä kaavoi-
tuspäällikkö Päivi Behm vastasi hyvin ja 
kertoi miksi se meni pelkäksi tiedoksian-
noksi. Siinä oli paljon asioita listattuna 
jotka vaatisivat erillistä valmistelua, jopa 
kaavamuutoksia. Kyseinen selvitys on 
taas tällä viikolla menossa sivistyslauta-
kunnan käsittelyyn.  
 
Kaupunginjohtaja:  
Tärkeää olisi lautakunnissa ne purettaisiin 
auki ja katsottaisiin mitä lähdetään vie-
mään eteenpäin. Kaikkeen ei varmasti re-
surssit riitä, mutta pitää muitakin kuin kau-
punkikeskustaa ylläpitää ja kehittää.  
Ajatus oli että valtuustokausittain näitä kä-
siteltäisiin. Nyt voisi olla niin että lautakun-
nat kävisi tämän uudestaan läpi kun val-
mistelevat talousarvioita ja miettivät mitä 
esitetään eteenpäin.  

Taajamien kehittämissuun-
nitelmat päivitetään ke-
väällä 2023, käsitellään 
kumppanuuspöydissä ja 
viedään päätettäväksi lauta-
kuntiin. 
 
Kaupunkistrategiasta on 
poistettu Venäjä yhteistyö ja 
Parikkalan rajanylitys-
paikka. 

  

Voisiko kumppanuuspöydät saada vaikka ensi 
vuoden pottiin maksuttomat yleisötapahtumat ra-
han, jonka jakaisi. Jotta se saataisiin ajoissa ja-
koon ettei se viivästyisi tuolla tavalla. Myöhän ei 
voida mitään järjestää kun ei tiedetä onko rahaa. 
Onko tällainen mahdollista?  
Jos saadaan pieni avustus elinkeinojaostolta niin 

Puheenjohtaja:  
Kumppanuuspöydätkin hakee vielä muo-
toaan, tämä ei ole vielä kovin pitkään ollut 
ja tämmöisiä yhteensovittamisia on.  
 

   



Esitys Käsittely kumppanuuspöydässä / 
tilanne 

Toteutettu Ei toteuteta Selvityksessä  

 

emme voi hakea avustusta myös kumppanuus-
pöydältä, koska kahdesta paikasta ei voi hakea. 
Olemme löysässä hirressä, myös jos tulee vain 
pieni avustus niin tapahtuma joudutaan siltikin pe-
rumaan.  

SÄÄMINKI      

Mobiilisovelteinen palautekanava kaupungille  
 
Sääminki- seura ry esittää Savonlinnan kaupun-
gille, että se ottaa käyttöön mobiilisovelteisen pa-
lautekanavan Trimble feedbacin. Ko. sovellus on 
jo käytössä mm. Pieksämäellä ja Varkaudessa. 
Paikkatietoja hyödyntävä web-sovellus palautetie-
don antamiseen, käsittelyyn ja julkaisuun 
Trimble Feedback -sovelluksen avulla kansalaiset 
ja sidosryhmät voivat antaa palautetta palveluntar-
joajille. Viranomaiset ja yritykset vastaanottavat ja 
hallitsevat palautetietoja helppokäyttöisten työn-
kulkuihin integroitujen internetpohjaisten työväli-
neiden avulla. Kansalaiset voivat seurata palaut-
teidensa tilaa henkilökohtaisen käyttäjätilinsä 
kautta. Viranomaiset voivat myös julkaista palaut-
teet yleisölle. Palautetietoja voidaan analysoida 
havainnollisten työkalujen avulla. 
 
Mobiilisovelluksen avulla käyttäjät voivat antaa si-
jaintiin perustuvaa palautetta alueella saatavilla 
oleville organisaatioille. Palautteen antaminen on 
helppoa. 

Kaavoituspäällikkö: 
On selvityksessä, on toivottu, ja toivotaan 
että tänä vuonna asia vihdoin selviää. 
Asia siirretty valmisteluun ATK-palveluihin.  

Palautekanavan käyttöönot-
toprojekti menossa. Palvelu 
käyttöön 2023. 

  

Ilmastosymposiumi 2022  
 
Sääminki- seura ry järjestää Ilmastosymposiumi 
2022 tapahtuman 26.7. 2022 Savonlinnasalissa. 
Tapahtuman pääpuhujaksi saapuu Maailman il-
matieteen järjestön WMO:n pääsihteeri, vuoden 
eurooppalainen 2021, professori Petteri Taalas.  
 
Sääminki-seura ry esittää, että kumppanuuspöytä 

Viedään kumppanuuspöytien puheenjoh-
tajien kokoukseen  

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 1 500 € avustuksen 
Sääminki-seuralle ilmas-
tosymposiumin järjestämi-
seen.  
 
Ilmastosymposiumi järjes-
tettiin kesällä 2022. 
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avustaa tapahtumaa Savonlinnasalin vuokran ver-
ran. 
 
Kumppanuuspöydiltä pyydetty avustus: 1500€.  

Säämingin muistolaatta  
 
Säämingin liittämisestä Savonlinnan kaupunkiin 
tulee vuoden 2023 alusta kuluneeksi 50 vuotta. 
Säämingin kirkkopitäjä perustettiin vuonna 1504. 
Savonlinnan syntymävuotena pidetään vuotta 
1639 eli 135 vuotta Sääminkiä myöhemmin. Sää-
mingin merkityksestä Savonlinnalle ei löydy mai-
nintaa mm. Savonlinnan kaupungin kotisivuilta 
historian osuudessa 
Sääminki-seura ry esittää kumppanuuspöydälle, 
että Sääminkitalon seinään Sääminginkadun puo-
lelle asennetaan taulu/ kyltti, josta ilmenee nyky-
polvelle lyhyesti Säämingin, entisen emäpitäjän 
sekä Sääminkitalon historiaa. 
Muistolaatasta on suoritettu tarjouskilpailu, sen 
perusteella, muistolaatta hankitaan Punkaharjun 
Kilpi Oy:lta. Muistolaatasta on tehty myös raken-
nuslupahakemus, jonka prosessi on vielä kesken. 
 
Sääminki-seura ry anoo kumppanuuspöydältä 
avustusta muistolaatan toteuttamiseen 960 euroa.  

Viedään kumppanuuspöytien puheenjoh-
tajien kokoukseen  

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 960 € avustuksen Sää-
mingin muistolaatan hankin-
taan. 
 
Sääminki-seura on hankki-
nut Säämingin muistolaatan 
Sääminkitalon seinään. 

  

Kalliorannan terassin kunnostus 
 
Varparannan kyläyhdistys pyytää Kalliorannan te-
rassin kunnostukseen 500 euroa.  
 
Samalla muiden fasiliteettien paikkamaalausta.  
 

Viedään kumppanuuspöytien puheenjoh-
tajien kokoukseen  

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 500 € avustuksen Kal-
liorannan terassin kunnos-
tamiseen. 
 
Varparannan kyläyhdistys 
on kunnostanut Kallioran-
nan terassin kesän 2022 ai-
kana. 

  

Lettupannun ostaminen  
 
Varparannan kyläyhdistys alustavasti pyytää 500 

Viedään kumppanuuspöytien puheenjoh-
tajien kokoukseen  

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 500 € avustusta lettu-
pannun hankintaan. 
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euroa lettupannun omaksi lunastamiseen. Lettu-
pannua käytetään kaikille avoimissa tapahtumissa 
ja talkoissa tarjoillaan talkooväelle letut.  

Varparannan kyläyhdistys 
on hankkinut lettupannun. 

Hiihto- ja pyöräilyreitistön kehittäminen 
 
Säämingin kumppanuuspöydässä voisi nostaa 
esille hiihto- ja pyöräilyreitistön kehittämisen. Ta-
voitteeksi voisi laittaa esim. kaupungin ympäri 
kiertävät reitit. 
 
Hiihto: 
Aholahti - Tervastupa - Kesamonsaari - Kokon-
saari - Laukansaari - Kankainen - Rossinlahti / 
Ikoinlahti - Tanhuvaara -  Suurijärvi - Viuhonmäki - 
Nojanmaa / Prisma - Kievarinkierros - Varparanta 
- Haukiveden ylitys - Tammenlahti - Kallislahti - 
Aholahti 
 
Pyöräily: 
esim. lauttareitti Ahvionsaaresta Kokonsaareen ja 
Laukansaaresta Kongonsaareen tai Pahaniemeen 
tai Ritosaareen.  
 

Viedään tiedoksi vapaa-aikatoimelle.  Sivistystoimen joh-

taja: Valitettavasti 

tällä hetkellä ei ole 

voimavaroja, eikä nä-

köpiirissäkään ole 

sellaista tilannetta, 

että näin valtavaa la-

tuverkostoa voitaisiin 

lähteä rakentamaan.  

 

Haukiveden ylitys 

ym. ovat isoja asioita. 

Ne sisältäisivät paljon 

ylläpitoa ja valmiste-

lutyötä. 

Kaupungin nykyinen 

latuverkko on toista-

sataa kilometriä 

pitkä. 

 

KESKUSTAAJAMA      

Pumptrackrata (esim. Joutsan kunnassa investoi-
tiin rata muutama vuosi takaperin ja suosio on ol-
lut huima, käyttäjiä monenikäisiä ja "aina siellä 
tuntuu porukkaa olevan"). Näkisin tämän niin suu-
rena vetovoimana että lähikuntien lapset ja nuoret 
haluaisivat tänne harrastamaan ja tekemään ret-
kiä perheiden kanssa.  

Viedään sivistystoimen tiedoksi.   Sivistystoimella selvityk-
sessä.  

Kuntoportaat  Työn alla.  Talvisalon kuntoportaat   

Vanhan aseman ympäristön kehittäminen viih-
tyisäksi ja houkuttelevaksi kokonaisuudeksi 

Tätä aluetta kannattaa kehittää yhdessä 
muiden keskustan kohteiden kanssa.  

  Selvityksessä.   
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(puita/pensaita/istutuksia yms, muita aktiviteetteja 
Padelin lisäksi?) 

 
Tiedoksi toimialoille.  

Eri ikäisten lasten huomioiminen leikkikenttien ra-
kentamisessa ja ylläpidossa. 

Tiedoksi toimialoille.  
 

  Selvityksessä.   

Pyöräilyn sekä pyörämatkailun huomioiminen kau-
punkisuunnittelussa ja matkailussa. Esim. turvalli-
suus, kivetysten korkeudet, verkoston laajenemi-
nen, opasteet, karttaan merkatut reitit? Pyöräily on 
kovaa vauhtia kasvava laji. Hyviä kokemuksia  
esim. Puumalasta.  

Luonto Saimaa -hanke kartoittaa pyöräily-
matkailun mahdollisuuksia.  
 
Tiedoksi toimialoille.  
 
 

  Tiedossa toimialoilla. Näi-
den toteuttaminen on aina 
talousarvioasia.  

Roskiksia Erik Laxmanin puistoon 
 
Heikinpohjassa sijaitsevassa, kunnostustöiden 
kohteena olevassa Erik Laxmanin puistossa on tar-
vetta jäteastioille, joihin alueella koiriaan ulkoilutta-
vien olisi mahdollista toimittaa koiriensa jätökset. 
 
Osa koiranomistajista on antanut koiransa ulostei-
den jäädä sellaisenaan maastoon. Osa on toiminut 
niin, että on koonnut jätökset pussiin, mutta sen jäl-
keen viskannut sen maastoon muiden korjatta-
vaksi. Ulostetta sisältäviä muovipusseja on löytynyt 
kymmenittäin esimerkiksi kasvihuoneen läheisestä 
metsiköstä. 
 
Kävelyväylien tuntumaan sijoitetut asianmukaiset 
roska-astiat voisivat kannustaa alueen käyttäjiä 
vastuullisempaan jätteenkäsittelyyn. Puistoluon-
nossa 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 näky-
nyt. 

Tiedoksi toimialoille.  
 

  Selvityksessä.  

Pysäköinninvalvontaa ja ympärivuotista vuoro-
pysäköintiä Heikinpohjaan 
Heikinpohjassa on usein menneen talven aikana 

Tämä asia kannattaa ottaa meidän infra-
palveluihin tutkittavaksi, että voidaanko 

  Selvityksessä teknisellä 
toimialalla.  
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jätetty noudattamatta pysäköintisääntöjä. Autoja 
on pysäköity osittain jalkakäytäville, mikä on vai-
keuttanut esimerkiksi sähköpyörätuolilla liikkuvien 
kulkemista. 
Lumien auraamista ajoradoilta on hankaloittanut 
se, että vuoropysäköintiohjeistusta on rikottu päi-
vittäin. Alueella ympäri vuoden järjestettävien ta-
pahtumien yhteydessä autoja ja mopoja paikoite-
taan virallisten parkkipaikkojen käydessä ahtaaksi 
mm. nurmikoille ja puistikoihin – sääntöjen vastai-
sesti. 
Heikinpohjassa olisikin tarvetta tehostaa pysäköin-
ninvalvontaa. Pysäköinninvalvojia ei ole Heikin-
pohjantiellä näkynyt ja alueella säännöllisesti au-
toilevat poliisipartiotkin suhtautuvat varsin välinpi-
tämättömästi väärin pysäköityihin kulkuneuvoihin. 
 
Toiveenamme on myös vuoropysäköinnin laajen-
taminen ympärivuotiseksi.  
Heikinpohjassa on kesäisinkin paljon liikennettä ja 
suurikokoisia katumaastureita, matkailuautoja 
sekä venetrailereita parkissa. 
Ajaminen kapeilla kaduilla helpottuisi ja olisi tur-
vallisempaa, jos paikoitus ohjautuisi vuoropäivin 
vain ajoväylän toiseen reunaan. Näkyvyyden pa-
raneminen ja liikenteen selkiytyminen toisi lisätur-
vaa myös jalankulkijoille, pyöräilijöille sekä uuden-
laisin liikkumisvälinein alueella kulkeville. 

tällainen toteuttaa, onko vuoropysäköin-
nistä mahdollista haittaa.  
 
Tiedoksi toimialoille.  
 

Puistokadun yksisuuntaistamisen peruminen 
 
Huonojakin päätöksiä voi avata ja peruuttaa. Yksi 
esimerkki huonosta ratkaisusta on Puistokadun 
yksisuuntaistaminen.  
Autoilijat ajelevat joskus ehkäpä epähuomiossa 
väärään suuntaan ja kerran eräs taksiautoilija he-
risti nyrkkiään Taito-Shopin risteyksessä jalankul-
kijalle, joka oli suojatiellä miltei jäädä ko. auton 
alle sen väärään suuntaan ajaessa.  
Puistokadun yksikaistaistaminen lisää autojen tur-

Kyseessä teknisen lautakunnan päätös ja 
asian voi muuttaa teknisen lautakunnan 
uudella esityksellä. Kaksisuuntaisuus 
poistettiin nimenomaan liikenneturvallisuu-
den ja pysäköintiongelmien takia, myös 
kunnossapito helpottui. 
 
Tiedoksi toimialoille. 

 Ei edellytyksiä viedä 
eteenpäin. Teknisen 
lautakunnan asia 
pohtia asiaa. 
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hia kierroksia Savonniemen suunnassa ja ilmas-
toa ajatellen jokainen turha lenkki on huono asia. 
Tästäkin seuraa se, että Kirkkokatu on huonon 
ratkaisun takia täysin ylikuormittunut ja sumppui-
nen jopa talvella, kesästä puhumattakaan. Toivot-
tavasti huono päätös perutaan ja Puistokatu pa-
lautetaan kaksisuuntaiseksi sekä pysäköinti salli-
taan vain toisella puolella katua.  

Keskustan kevyen liikenteen sillat  
 
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 ala-
puolella rikkoutuneet ja puuttuvat laudoitukset. Tu-
ristikaupungissa nuo ovat suorastaan häpeäpilk-
kuja.  

Määrärahojen puitteissa, mutta vaaranpai-
kat kyllä korjataan heti.  
 
Tiedoksi toimialoille. 
 

  Esitetään seuraavan vuo-
den talousarvioon, kes-
kustan kevyen liikenteen 
siltojen korjaus. 

Tervaslahden kentän hiihtoladun ylläpito  
 
Kyseessä 750 metrin latu, jota talkoovoimin pää-
osin 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 ilmei-
sesti edennyt.  

Kaupungin resurssit suppeat varsinkin 
näillä polttoaineen hinnoilla.  
 
Tiedoksi toimialoille. 
 

  On jo tämän vuoden polt-
toainekustannukset käy-
tetty. Jos tulee aikainen 
talvi, on haasteita latujen 
ylläpidossa.  
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Hulikan ja Solmun talot kuntoon 
 
Savonlinnassa on vahvaa puurakentamisosaa-
mista ja tahtotilaa sen edistämiseen;  
se ei kuitenkaan tarkoita että pitäisi katsoa vain tu-
levaan, vaan täytyy myös menneeseen. Hulikan 
talo on lähempänä 200 kuin 100 vuotta vanha ja 
täten tärkeä osa paikallista kulttuuri- ja rakenta-
mishistoriaamme. Millaisia ovat olleet talot 1800-
luvun Savonlinnassa? Harvasta on jäänyt muuta 
jäljelle kuin muisto, mutta Hulikan talo seisoo edel-
leen käytännössä katsoen alkuperäisessä kun-
nossa keskellä kaupunkiamme. 
Jotta voimme sanoa Savonlinnan olevan puura-
kentamisen edelläkävijä, täytyy vanhaa myös säi-
lyttää ja ylläpitää. Talojen kunnostaminen olisi 
erinomainen mahdollisuus paikallisille puurakenta-
jille näyttää osaamistaan. Talojen kunnostus mah-
dollistaisi paikallisille osaajille työtä ja tuleville su-
kupolville arvokasta kulttuurihistoriaa. 
Monissa kaupungissa on löydetty taloudellisesti 
järkeviä ratkaisuja vanhan rakennuskannan säilyt-
tämiseen ja keskustojen arvokkuuden parantami-
seen. Monissa kaupungeissa vanhat puutalot ovat 
merkittävä vetovoimatekijä muun muassa turismin 
suhteen. Vanhan rakennuskannan ylläpitäminen 
ja eri aikakausien kerroksellisuus elävöittää kau-
punkia kuin kaupunkia! 
Savonlinnan kaupungin tulisi pyrkiä löytämään ta-
loille taho joka kunnostaa ne tavalla tai toisella; se 
voisi olla oppilaitoksen, yksityinen yrittäjän tai jon-
kun yhdistyksen vastuulla saada talot kuntoon ja 
käyttöön. Puurakentaminen kunniaan!  

Valitus tällä hetkellä hallinto-oikeudessa 
menossa.  

  Asiaan liittyvät valitukset 
hallinto-oikeudessa käsit-
telyssä. 

Latu Aholahdessa  
 
Aholahdesta lähtevä aittolammen hiihtolatu tulee 
Koivukannantielle saakka ja latu joututaan usein 
ajamaan 10-20m matkan verran autotietä pitkin. 
Ehdottaisin että maanomistajalta hankittaisiin lupa 

Toimialoille tiedoksi.     
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tehdä pieni oikaisu reittiin. Liittenä olevassa ku-
vassa punaisella, sinisellä itse latu. 
 
Samalla toivoisin reitin pientä levennystä ja latu-
pohjan tasoitusta ko. kohdasta aina Suurijärven 
pohjoisosaan saakka. 
 
Sama reitti toimii kesäisin pyöräily ja vaellusreit-
tinä. 

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

Pitää käydä sitten läpi ja tarkistetaan ti-
lanne. Sittenhän tietysti on näitä yhdistyk-
siä, jotka ovat tehneet paljon reittien hy-
väksi.  
Toimialoille tiedoksi.  

   

Ehdottaisin Pihlajaniemen purettujen nuorisoasun-
tojen tontille tehtäväksi ensitalvena hiihtomaata 
päiväkodin ja koulun lapsille. 
Tietääkseni kaupunki omistaa tontin, joten maan-
omistajalta pitäisi saada lupa helposti tähän.  

Tässä voisi katsoa mahdollisuutta onko 
alueellisilla yhdistystoimijoilla tällaisen lii-
kuntapaikan toteuttamiseen. 
 
Toimialoille tiedoksi.  

   

Ehdottaisin Pihlajaniemen kalastajankylän rantaan 
hiekkapohjaista kävely- + hiihtoväylää toteutetta-
vaksi. Merkitty kuvaan violetilla. 
 
Tämä oli esillä myös viime vuonna. 
Alueen tontit eivät rajoitu rantaan saakka vaan 
ranta-alue on asemakaavan mukaan VP aluetta.  

Toimialoille tiedoksi.  
 
 

   

Itä-Savon Metsäammattilaiset ry hakee kumppa-
nuuspöydältä tukea Karhuvuoren luontopolun 
luonto-opasteiden sisällön ja opasteiden uusimi-
seen. 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 

Viedään kumppanuuspöytien puheenjoh-
tajien kokoukseen  

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 2000 € avustuksen Kar-
huvuoren luontopolun 
luonto-opasteiden sisällön 
ja opasteiden uusimiseen. 
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mailla ja metsätoimen hoidossa 
 
Itä-Savon Metsäammattilaiset ry:n tarvoitteeena 
on toteuttaa alueelle metsäluontoa nykyaikaisesti 
kuvaava reittipisteistö. Perinteisten opasteiden li-
säksi pisteet sisältävät QR-koodit, joiden takaa 
avautuu kulkijalle digitaalisen maailman mahdolli-
suudet kertoa tarinaa pisteiltä. Digitaalinen sisältö 
jää päivitettävään muotoon, jolloin rakenteesta 
muodostuu ajaton.  
 
Reitistön toteuttamisesta on alustavasti keskus-
teltu kaupungin metsätalousinsinööri Tuomas Hut-
tusen kanssa. Itä-Savon Metsäammattilaiset ry te-
kee projektissa yhteistyötä Itä-Savon Luonnon-
suojeluyhdistys ry:n kanssa.  

Nätkin Karkulahden uimarannassa ei vuosiin ole 
ollut laituria, mikä vähentää rannan käyttömahdol-
lisuuksia. Laituria onkin kovasti rantaan toivottu. 
Matalaan rantaan tulisi rakentaa melko pitkä lai-
turi, 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. Voi-
simme talkoovoimin poistaa ruokoa, jos saamme 
viikatteita tms. lainaan sekä kumppanuuspöydän 
kautta rahoituksen roskalavaan ja poistetun kasvi-
massan poiskuljetukseen.  
 
Haettu avustus yhteensä: 3500 euroa. 

Viedään kumppanuuspöytien puheenjoh-
tajien kokoukseen  

Elinkeinojaosto on myöntä-
nyt 3 500 € avustuksen Kar-
kulahden uimarannan laitu-
rin rakentamiseen ja rannan 
niittämiseen. 

  

Kun puhuttiin että on hyvät jalkakäytävät ja kevy-
enliikenteenväylät, niin pari kesää takaperin muis-
tatte kun pari sataa metriä oli veden alla Motonetin 
toisella puolella. Niin voiko sille tehdä mitään? 

Ei vastausta kumppanuuspöydässä.  
 
Toimialoille tiedoksi.  

  Teknisen operatiivista toi-
mintaa. 
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Siinä oli kahluusyvyys ja kiellot, ettei kulkuväylälle 
saa mennä uimaan.  

Pihlajaniemellä lomamessualueen takana parkki-
paikalla on tosi vanha iso penger, jossa rehottaa 
vieraslajit. Siitä olen esityksen joskus tehnyt, tie-
tysti 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?  

Tämä on näitä meidän “odottavia” hank-
keita, kun kuntatekniikan rahat on äärettö-
män tiukalla.  
 
Toimialoille tiedoksi.  

  Selvityksessä.  

 


