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Maakuntahallitus § 22 17.02.2020

Lausunto Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnoksesta

163/11.00.00/2019

Maakuntahallitus 17.02.2020 § 22

Lausuntoa pyytää Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut.

Kansallinen kaupunkipuisto on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 68 §:ssä:
"Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden,
luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien
kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja
hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunkipuisto".

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on tehnyt 17.12.2018 päätöksen (MRL 69 §), että Savonlinnaan
haetaan ympäristöministeriöltä kansallista kaupunkipuistoa. Ympäristöministeriö tarkistaa
hakemuksen pohjalta, täyttyvätkö Savonlinnassa kansallisen kaupunkipuiston arviointikriteerit,
joita ovat mm. kaupunkikeskeisyys, puiston laajuus ja eheys, kaupunkiluonnon monimuotoisuus,
kulttuuriympäristö ja rakennetut puistot.  Jos kriteerit täyttyvät, ympäristöministeriö vahvistaa
kaupungin hakemuksen.

Savonlinnan kansalliseen kaupunkipuistoon esitetään keskeisiä ydinkeskustan virkistys- ja
puistoalueita, keskustaa ympäröiviä saimaannorpan elinalueita ja saaristoa sekä paikallisesti ja
valtakunnallisesti arvokkaita maisema- ja kulttuuriympäristökokonaisuuksia, Kansallinen
kaupunkipuisto tukee näiden alueiden ominaispiirteiden säilymistä. Puiston laajuus
hakemuksessa on noin 80 km2 ja se edustaa sisävesien linna- ja saaristokaupunkia.

Suomeen on perustettu tähän mennessä yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa: Hämeenlinna,
Heinola, Pori, Hanko, Porvoo, Turku, Kotka, Forssa ja Kuopio.

Luonnos kansallisen kaupunkipuiston hakemuksesta ja muu aineisto löytyy Savonlinnan
kaupungin kaavoituksen verkkosivulta: https://www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, p. 040 7249618, s-posti
etunimi.sukunimi@esavo.fi.

Maakuntajohtaja:

Savonlinnan kaupungin strategiassa (vuosille 2018 –2021) on visiona olla kansainvälinen
kulttuuri-ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä. Yleinen strateginen päämäärä on hyödyntää
ainutlaatuista luontoa ja ympäristöä matkailun kehittämisessä. Tähän liittyen Savonlinnassa on
tehty päätös hakea ympäristöministeriöltä kansallisen kaupunkipuiston -statusta. Kansallinen
kaupunkipuisto -status tukisi kaupungin tavoitetta saada Saimaa Unescon
maailmanperintöluetteloon. Savonlinna on myös Itä-Suomen yhteinen ehdokas EU:n
kulttuuripääkaupungiksi 2026. Kaikki nämä hankkeet ajoittuvat erinomaisesti, sillä kaupungin
keskustaajamaan ollaan parhaillaan laatimassa strategista yleiskaavaa, jossa voidaan
huomioida näiden hankkeiden edellyttämät maankäytölliset tarpeet.

Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto olisi toteutuessaan Suomen laajin kaupunkipuisto.Sen
rooliksi kaupunkipuistojen verkostossa on määritelty Sisä-Suomen linna- ja saaristokaupunki.
Alueen rajaus perustuu siihen, että kaupunki sijoittuu laajojen Natura-ja suojelualueiden sekä
saimaannorpan elinalueiden solmukohtaan. Lisäksi Savonlinnan vahvoja ominaispiirteitä ovat
sen asema historiallisena maisema-ja matkailukohteena, järviluonto ja geologinen historia,
useiden siltojen yhdistämä saaristomaisema ja sijainti vesiliikenteen solmukohdassa.

Merkittävien valtakunnallisten vesistöluonnon suojelukohteiden Haukiveden ja Pihlajaveden
ulottuminen aivan kaupungin keskustan edustalle puoltaa kaupunkipuiston rajauksen
laajentamista saaristo- ja Natura-alueille kaupungin etelä- ja pohjoispuolella. Maakuntaliiton
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mielestä esitetty rajaus on perusteltu ja korostaa kaupungin merkitystä niin Saimaan kuin
saimaannorpankin suojelussa.

Savonlinnan roolia kansallisten kaupunkipuistojen joukossa voisi vielä kirkastaa. Sekä linnaan
tukeutuva kaupunkipuisto (Hämeenlinna), että saaristoon tukeutuva kaupunkipuisto (Kuopio) on
jo perustettu. Savonlinnan roolissa voisi korostaa myös Savonlinnan asemaa Saimaan
keskuskaupunkina ja rajakaupunkina, jolla on ja on ollut merkittävä strateginen asema idän ja
lännen raja-alueella.

Kaupungin keskusta-alueen lukuisat valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti
merkittävät maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt on kartoitettu yleiskaavaprosessissa ja
sisällytetty kaupunkipuiston rajausehdotukseen.

Myös Savonlinnan keskusta-alueen puistot sekä viher- ja suojelualueet on otettu mukaan
kaupunkipuiston rajaukseen. Statuksen edellyttämät viherkäytävät ja luontoalueiden jatkuvuus
on alueella hyvin turvattu etenkin etelä-pohjoissuunnassa. Keskusta-alueen viheryhteydet sen
sijaan tarvitsevat vielä lisäselvittämistä lähinnä jatkuvuuden turvaamiseksi. Nyt yhteys paikoin
katoaa. Yleiskaavaluonnoksessa on suunniteltu keskustan rantoja kiertävä virkistysreitti ja
yhteys, jonka toteuttaminen kokonaisuudessaan korostaisi saaristokaupunkituntua ja yhdistäisi
itä-länsisuunnan luonto- ja virkistysalueita toisiinsa.

Kaupunkipuistohakemusta olisi hyvä vielä täydentää tarkentamalla keskusta-alueen
viheryhteyksiä ja niiden jatkuvuutta (ekologiset käytävät).

Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä Savonlinnan kaupungin laatima luonnos hakemukseksi
kansallisesta kaupunkipuistosta on erinomainen. Kaupunkipuistohanke tukee
kulttuuripääkaupunki- ja maailmanperintöhanketta. Se myös lisää toteutuessaan kaupungin
viihtyisyyttä ja asukkaiden virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä hyödyttää matkailua. Strateginen
yleiskaava on hyvä väline toteuttaa kansallisen kaupunkipuiston edellyttämät aluevaraukset ja
hankkeiden vieminen yhtä aikaa eteenpäin luo mahdollisuuksia laajemmallekin kehittämiselle ja
antaa uskottavuutta hankkeelle.

Etelä-Savon maakuntaliitto tukee Savonlinnan kaupungin hakemusta kansallisen kaupunkipuisto
-statuksen saamiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Ote tarkastetusta pöytäkirjasta on tulostettu Etelä-Savon maakuntaliiton
asianhallintajärjestelmästä Mikkelissä 18.2.2020.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Muutoksenhakukieltojen
pe rus teet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 13-18, 20-30

Koska seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukainen
kirjallinen oikaisuvaatimus, ei niihin saa hallintolain 49 b §:n 1 momentin
mukaisesti hakea muutosta valittamalla.

Pykälät: 19

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 19

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
vel vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kun ta yh ty-
män viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän
jä sen kun ta ja sen jäsen.

Jos päätökseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei
oi kai su vaa ti mus ta koskevaa kuntalain 134 §:ää sovelleta.

Oikaisuvaatimusviran-
omai nen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Etelä-Savon maakuntahallitus
Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 015 - 321 130
Faksi:    015 - 321 1359
Sähköposti:        kirjaamo@esavo.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päi vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa . Asian-
osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoit-
ta ma na päivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen kat-
so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä
vies tin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen muo-
to, si sältö ja sen toi mit ta-
mi nen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa ti muk-
sen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon
vaa di taan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä
vaa di taan. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava tekijän nimi sekä tarvittavat yh-
teys tie dot asian hoitamiseksi ja tieto siitä millä perusteella tekijä on oikeutettu
tekemään oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava, paitsi jos oi-
kai su vaa ti muk ses sa on tiedot tekijästä, eikä oikaisuvaatimuksen alkuperäisyyttä ja
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eheyt tä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle en¬nen oi kai su-
vaa ti mus ajan päättymistä viraston aukioloaikana. Oikaisuvaatimusaikaa las ket-
taes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päi vä on pyhäpäivä, arkilauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai ju-
han nus aat to, oikaisuvaatimus voidaan tehdä seuraavana arkipäivänä.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yh teys tie-
to na pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea kun nal-
lis va li tuk sin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai su-
vaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nal lis va li-
tuk sin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen (kuntalaki 137.3
§).

Valitusviranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Muu valitusviranomainen (Eri-
tyis lain sää dän tö):

Pykälät: Valitusaika:
Kunnallisvalitus: 30 päivää
Hallintovalitus
(Hallintolainkäyttölaki 5 §): 30 päivää
Muu valitusviranomainen
(Eri tyis lain sää dän tö):     päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie dok si-
saan ti päi vää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, ar ki lau-
an tai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitus voidaan
teh dä seuraavana arkipäivänä.

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kir jal li-
ses ta muodosta.

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 valittajan nimi ja kotikunta
 päätös, johon muutosta haetaan
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teh tä väk-

si
 muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti al le kir-
joi tet ta va. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia mie-
hen sä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on il moi-
tet ta va myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä val ta kir-
ja (hallintolaki 12 § / HLL 21 §). Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täy den-
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tää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan al ku pe-
räi syyt tä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
kos ke vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puo-
les ta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika
on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille.

Valitusasiakirjojen toimit-
ta minen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä
va li tus vi ran omai sen aukioloaikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
pos tit se tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päät ty-
mis tä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asioin ti pal ve lus-
sa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään lain 2
§:ssä määrättyä oikeudenkäyntimaksua. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä lain 5
§:ssä  määrätyissä asioissa.

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään myös pöy tä kir jan ot-
tee seen.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Savonlinnan kaupunki/kaavoituspalvelut
Olavinkatu 27
57130 SAVONLINNA

Viite Lausuntopyyntö 17.12.2019

Asia SAVONLINNA, Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Savonlinnaan

Museovirasto lausuu Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnoksesta 
Olavinlinnan osalta. Savonlinnan maakuntamuseo toimii asiassa kulttuuriympäristön 
asiantuntijana.

Kuten hakemusluonnoksessa todetaan, on kansallisen kaupunkipuiston ytimessä 
keskiaikainen Olavinlinna, jonka varaan rakentunut Savonlinnan kaupunki on Itä-Suomen 
vanhin. Linna on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja 
valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Linna on muinaisjäännösaluetta, ja se 
suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla.

Suomen kansallismuseo vastaa Olavinlinnan nähtävyyskäytöstä ja tapahtumatarjonnasta. 
Linnassa vieraili 2019 noin 150 000 kävijää. Palveluja on kehitetty viime vuosina 
esimerkiksi esteettömyyden parantamiseksi. Museovirasto toimii asiantuntijana linnan 
korjaushankkeissa.

Museoviraston näkemys asiassa on se, että kansallisen kaupunkipuiston status 
edesauttaisi ja tukisi linnan tunnettuutta, kulttuurimatkailua, nähtävyys- ja museokäyttöä. 
Samalla sillä olisi positiivinen vaikutus paikkakuntalaisten identiteettiin sekä oman 
ympäristönsä arvostukseen. Hanke tukee myös Olavinlinnan kansallisesti ja 
kansainvälisesti merkittävien arkeologisten, rakennushistoriallisten ja maisemallisten 
arvojen turvaamista.

Ylijohtaja Elina Anttila

Intendentti Timo Kantonen
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Lausunto Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnoksesta

460/51.519/2018

RAKYL § 31

Selostus:  Kansallinen kaupunkipuisto on määritelty maankäyttö- ja ra ken nus-
lain (MRL) 68 §:ssä 1 momentissa seuraavasti: ”Kaupunkimaiseen
ym pä ris töön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kau-
neu den, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten omi nais piir tei-
den tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, vir kis tyk-
sel lis ten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi
voi daan perustaa kansallinen kaupunkipuisto.”

  Savonlinnan kaupunginvaltuusto on tehnyt 17.12.2018 päätöksen
(MRL 69 §), että Savonlinnaan haetaan ympäristöministeriöltä kan-
sal lis ta kaupunkipuistoa. Kaupungin hakemuksen pohjalta ym pä ris-
tö mi nis te riö tarkistaa, täyttyvätkö Savonlinnassa kansallisen kau-
pun ki puis ton arviointikriteerit, joita ovat mm. kaupunkikeskeisyys,
puis ton laa juus ja eheys, kaupunkiluonnon monimuotoisuus, kult-
tuu ri ym pä ris tö ja ra ken ne tut puistot. Jos kriteerit täyttyvät, ym pä ris-
tö mi nis te riö vah vis taa kaupungin hakemuksen.

  Savonlinnan kansalliseen kaupunkipuistoon esitetään keskeisiä
ydin kes kus tan virkistys- ja puistoalueita sekä keskustaa ympäröiviä
sai maan nor pan elinalueita ja saaristoa sekä paikallisesti ja val ta-
kun nal li ses ti arvokkaita maisema- ja kulttuuriympäristö- ko ko nai-
suuk sia. Kan sal li nen kaupunkipuisto tukee näiden alueiden omi-
nais piir tei den säi ly mis tä.

  Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston laajuus hakemuksessa
on noin 80 km2.

  Toteutuessaan Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto olisi osa
kan sal lis ten kaupunkipuistojen verkostoa, joita on perustettu Suo-
meen yh teen sä jo yhdeksän. Jokaiselle kansalliselle kau pun ki puis-
tol le on mää ri tel ty oma roolinsa. Savonlinnan kansallisen kau pun ki-
puis ton roo li verkostossa on sisävesien linna- ja saaristokaupunki.

  Tulevaisuudessa Savonlinnan kansallisesta kaupunkipuistosta laa-
di taan hoito- ja käyttösuunnitelma, josta hakemuksen yhteydessä
esi te tään alustavia tietoja. Maankäyttö- ja rakennuslain 70 §:ssä
puis toa kos ke vis sa määräyksissä todetaan, että: ”Kansallisen kau-
pun ki puis ton perustamispäätökseen voidaan kunnan suos tu muk sel-
la ottaa alu een olennaisten arvojen säilyttämiseksi tarpeellisia mää-
räyk siä. Muut alueen hoidon ja käytön kannalta tarpeelliset mää-
räyk set an ne taan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jonka kunta laatii.”
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Osallistuminen: Kansallinen kaupunkipuisto oli Savonlinnassa esillä ensimmäisen
ker ran 2000-luvun vaiheessa, kun maankäyttö- ja rakennuslakia
val mis tel tiin. Kaupunki selvitti vuonna 2012 alustavasti kansallisen
kau pun ki puis ton hakemista Savonlinnaan. Tuolloin ei tehty vielä
var si nais ta sel vi tys tä, vaan keskusteltiin yleisesti kansallisen kau-
pun ki puis ton ra jauk ses ta asiasta ja päädyttiin, ettei selvitystyötä jat-
ke ta. Asian valmistelu kes key tyi tuolloin kaupungin keskustassa vi-
reil lä olleisiin kaa va hank kei siin, joiden katsottiin olleen ristiriidassa
kan sal li sen kau pun ki puis ton rajauksen kanssa.

  Kansallinen kaupunkipuisto nousi esille uudestaan vuonna 2017,
jol loin kaupungin strategiaan kirjattiin kansallisen kaupunkipuiston
pe rus ta mis sel vi tyk sen laatiminen. Perustamisselvitys laadittiin ke-
vään ja ke sän 2018 aikana. Selvitys oli yleisesti nähtävillä ja kom-
men toi ta va na 11.10. – 12.11.2018 kaupungin kotisivuilla sekä siitä
pi det tiin 15.10.2018 iltakoulu kaupungin luottamushenkilöille. Pe-
rus ta mis sel vi tys tä esiteltiin myös matkailualan toimijoille 11.12.2018
se kä yrittäjille 5.2.2019.

  Perustamisselvityksen pohjalta tehtiin päätös kau pun gin val tuus tos-
sa 17.12.2018 § 109 kansallisen kaupunkipuiston hakemisesta Sa-
von lin naan.

  Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston laajuus tarkentuu val mis-
te lun ede tes sä ja saadun palautteen pohjalta. Kaupunki itse mää-
rit te lee puis toon sisällytettävät alueet. Hakemuksen alustava ra-
jaus käytiin lä pi kaupungin hallintokuntien sisäisessä työpalaverissa
23.4.2019.

  Ympäristöministeriö tarjoaa erityisarvojen arviointiin ja val mis te lu-
työ hön asiantuntijanäkemystä. Kaupungin työpalaverissa mää rit te-
le mien aluei den arviointikäynti tehtiin 25. – 26.6.2019.

  Tavoitteena on, että Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston ha-
ke mus luon nos laitetaan nähtäville loppusyksystä 2019 teknisen lau-
ta kun nan kautta. Kansallisesta kaupunkipuistosta on nähtävillä olo-
ai ka na tar koi tus järjestää yleisötilaisuus. Tiedottamisessa käytetään
li säk si kau pun gin kotisivuja ja somea sekä lehti-ilmoituksia. Näh tä-
vil lä olo ai ka na saatujen kommenttien pohjalta rajaus sekä hoito- ja
käyt tö suun ni tel maa tarvittaessa tarkistetaan ennen varsinaista ha-
ke mus ta ym pä ris tö mi nis te riöl tä.

Yritysvaikutusten arviointi:

  Kansalliseen kaupunkipuistoon osoitetaan ensisijaisesti kunnan,
val tion tai muun julkisyhteisön omistuksessa olevia alueita.
Mui ta alueita puistoon voidaan osoittaa maanomistajan suos tu muk-
sel la. Omis ta jan suostumus ei ole tarpeen, jos hoito- ja käyt tö suun-
ni tel mas sa ei anneta MRL 70 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä.
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  Suurin osa Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston maa-alueesta
on kau pun gin tai valtion omistuksessa. Kansallisen kau pun ki puis-
ton ha ke mus luon nos sisältää yksityistä maata vain vahvistettujen
kaa vo jen ver ran.

Kansallisen kaupunkipuiston alueella kaupunki ja
maanomistajat voi vat päättää itsenäisesti omistamiensa
alueiden kehittämisestä. Kan sal li sen kaupunkipuiston status ei
velvoita toimenpiteisiin ei kä ai heu ta kustannuksia. Kansallisen
kaupunkipuiston status voi edis tää avustusten saamista korjaus- ja
kult tuu ri pe rin tö koh tei siin.

  Savonlinnan kaupunki katsoo, että kansallisen kaupunkipuiston sta-
tus toi si lisäarvoa erityisesti matkailualalle ja vahvistaisi kaupungin
ima goa.

  Kansallinen kaupunkipuistostatus tukisi kaupungin tavoitetta saada
Sai maa Unescon maailmanperintöluetteloon.

Aineisto:  Kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnos on esityslistaliitteenä
A ja alustava rajaus on esityslistaliitteenä B.

  Aineisto on extranetissä ja esillä kokouksessa.

  (Valmistelu: rakennustarkastaja Juha Karvinen puh. 044 417 4692
ja ym pä ris tö pääl lik kö Matti Rautiainen puh. 044 417 4685)

Rakennustarkastajan / ympäristöpäällikön esitys:

  Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää todeta lausuntonaan
Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnoksesta
se kä ra ken nus val von nan että ympäristönsuojelun osalta seu raa-
vaa:

  Lautakunta yhtyy selostusosassa mainittuun Savonlinnan kau pun-
gin nä ke myk seen, että kansallisen kaupunkipuiston status toisi li sä-
ar voa eri tyi ses ti matkailualalle ja vahvistaisi kaupungin imagoa.

  Kansallinen kaupunkipuistostatus tukisi myös kaupungin tavoitetta
saa da Saimaa Unescon maailmanperintöluettelon kohteeksi. Tämä
stra te gi nen tavoite on merkitty myös ympäristönsuojelupalvelujen
tä män vuoden val tuus toon nähden sitoviin tulostavoitteisiin siten,
että se tar koit taa Suomen aie-esityksen vaatimien tietojen
hankkimista. Ym pä ris tön suo je lu pal ve lu jen tietojen mukaan
Metsähallituksella on työ ryh mä val mis te le mas sa asiaa. Työryhmä
ei ole ollut asiasta yhteydessä ym pä ris tön suo je lu pal ve lui hin.

  Kaupunkipuiston arviointikriteereihin kuuluvat mm. kau pun ki kes kei-
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syys ja eheys. Lautakunnan mielestä luonnos kansalliseksi kau pun-
ki puis tok si on maayhteyksien osalta (ilmeisesti maanomistusoloista
joh tuen) kovin epäyhtenäinen ja vesistöön turhankin kauaksi ulot tu-
va. Ra jaus ei täytä arviointikriteereihin kuuluvaa kau pun ki kes kei-
syyttä. Eheyt tä taas edus taa vain vesistö, jossa useimpien mat kai li-
joi den oma eh toi set liik ku mis mah dol li suu det ovat kuitenkin rajalliset.

  Jatkossa ha ke mus ta tulisi työstää maayhteyksien lisäämiseksi. Toi-
saal ta, kun jo kai sel le kansalliselle kaupunkipuistolle on määritelty
oma roo lin sa, Sa von lin nan kansallisen kaupunkipuiston rooli ver-
kos tos sa on si sä ve sien linna- ja saaristokaupunki. Tältä osin luon-
nos vastaa em. roo lia.

  Kansalaisen on vaikea hahmottaa kaupunkipuistoksi esimerkiksi
Hau ki ve den saarialueita, jotka sijaitsevat kaukana, jopa 20 km poh-
joi seen kaupungin keskustaajamasta. Näin laaja rajaus vastaa pa-
rem min Unescon maailmanperintökohteen tai Savonlinnan "norp pa-
puis ton" kuin kau pun ki puis ton ra jaus ta. Toisaalta ydinkeskustassa
kau pun ki puis tok si parhaiten hah mo tet ta vat alueet ovat suppeita:
vain Tal vi sa lo, osa Ka si non saa ris ta, Kyrönniemi ja rantapuistoluirut
ovat kau pun ki puis to ra jauk sen si säl lä. Kes kus taa ja man laita-alueilta
mm. Pih la ja nie mes sä ja Pul lin lah den - Aholahden alueella sekä
itään Suu tar nie men suuntaan on aluei ta ra jauk sen ulkopuolella, jot-
ka puo lus tai si vat paremmin paik kaan sa kau pun ki puis to ra jauk sen
si säl lä kuin kau kai set, Lin nan saa ren kansallispuistoon asti ulottuvat
Hau ki ve den saa ret. Suo je lu alueis ta ainakin Pihlajaniemen rannalla
si jait se va val ta kun nal li ses ti arvokas Leh män pään lehto on jätetty
perusteettomasti ra jauk sen ul ko puo lel le.

  Kaupunkipuiston hakemusluonnoksen mukainen rajaus vaikuttaa
re pa lei suu ten sa takia keinotekoiselta. Rajauksen sisään on otettu
myös ra ken net tu ja ympäristöjä, kuten kaupungintalon ja tuo mio kir-
kon ym pä ris tö. Lautakunnan mielestä rakennetuista ympäristöistä
ra jauk sen si säl le ydinkeskustasta voitaisiin hyvinkin ottaa ainakin
OKL:n mäki ym pä ris töi neen, josta avautuvat huikeat näkymät Pih la-
ja ve del le. Myös Sa von nie mes tä ja vanhasta kaupungista voitaisiin
ot taa laajemmin ra ken net tu ja ympäristöjä mukaan kuin vain ran-
tapuisto luirut. Näillä saa tai siin hieman lisättyä rajauksen yh te näi-
syyt tä niillä alueil la, joissa kui ten kin valtaosa matkailijoista liikkuu, ja
pa rem min täytettyä kansallisen kau pun ki puis ton arviointikriteereihin
kuu lu vaa kau pun ki kes kei syyttä ja eheyt tä.

  Vaikka edellä lautakunta on esittänyt seikkoja, joiden osalta Sa von-
lin nan kansallisen kaupunkipuistohankkeen nyt lausunnolla olevaa
luon nos ta olisi syytä jalostaa, lautakunta pitää Savonlinnan kan sal li-
sen kau pun ki puis to hank keen etenemistä ha ke mus luon nos vai hee-
seen vuo si kym men ten "suojelua suojelun päälle" -pelkojen jälkeen
hy vä nä asia na. On muistettava, että Savonlinnassa hankkeen ete-
ne mis tä ovat jar rut ta neet valtakunnallisten suojeluohjelmien toi-
meen pa nos ta kum pua vat kokemukset 1990-luvulta, joista lähinnä
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sai maan nor pan suojelun ta kia Suomen Natura 2000 -suo je lu oh jel-
ma ver kos toon Savonlinnasta ote tut kohteet kattoivat laajemmat
alu eet kuin mistään muusta Suo men kunnasta.

Päätös:   Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:  Kaavoituspalvelut







SAVONLINNAN KAUPUNKI Kaavoituspalvelut / tekninen toimiala  

SAVONLINNAN KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO 

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n lausunto 

 

YLEISTÄ 

  Hakemusluonnos on mielestämme erittäin seikkaperäinen ja huolellisesti laadittu. 

On erinomaista, että tämäkin tärkeä hanke on lopultakin etenemässä.  

Kaupunkipuisto tukisi vahvasti myös Savonlinnan pyrkimystä Euroopan 

kulttuuripääkaupungiksi. 

  Kommenttimme koskevat ainoastaan yhdistyksemme säännöissä mainittuja 

toimialoja eli kulttuuriperintöä sekä luonnon- ja ympäristönsuojelua. 

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

 Kulttuuriympäristöjen, arvokkaiden rakennusten ja muinaismuistokohteiden 

luettelo on käsittääksemme hyvin kattava eikä sen suhteen ole huomautettavaa. 

 

LUONTOKOHTEET 

Joidenkin hakemusluonnokseen sisältyvien luontokohteiden rajauksia on 

tarkistettava lopulliseen hakemukseen. Esimerkiksi Hevonniemessä, 

Käänneniemessä ja Tiheäsaaressa luonnonsuojelualueet ovat laajentuneet 

huomattavasti viimeisten valtionmailla tehtyjen rauhoituspäätösten ansiosta. 

 

Savonlinna on julistautunut saimaannorpan pääkaupungiksi, ja norppa mainitaan 

hakemuksessa useampaankin kertaan. Kaupunkipuistohakemuksen olisi toivonut 

sisältävän tätä julistusta tukevia konkreettisia toimenpiteitä norpan hyväksi.  

Muilta osin pidämme suunnitelmaa hyvänä ja kaikin puolin kannatettavana. 

 

Savonlinnassa 17.2.2020 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry 

 

 

Timo Luostarinen, puheenjohtaja 

 



Palautetta kaupungille

Nimi: Esko Tynkkynen

Sähköpostiosoite: tynkkynenesko@gmail.com

Toimiala johon
palaute kohdistuu: Tekninen toimiala

Palaute:

Kaupunkipuistohanke.

Kaupunkipuistoon pitäisi sisällyttää
Nälkälinnanmäki. Entiselle kirjastolle löytyisi
varmaan arvoistansa käyttöä esim
järjestötalona.

Savolan laguuni ramntoineen pitäisi rakentaa
piustoksi ja virkistyskäyttöön. Ainakin osa
saharakennuksesta voitaisi säilyttää
uudisrakentamisesta huolimatta, ehkäpä joku
arkkitehti ymmärtäisi rakennuksen
kultturellisen arvon ja osaisi sijoittaa sen osaksi
uutta. Esimerkkejä löytyy lähimpänä Tallinnasta
ja lukuisasti Keskieuroopasta.
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Turunen Tanja

Lähettäjä: Asko Koukkari <asko.koukkari@gmail.com>
Lähetetty: tiistai 4. helmikuuta 2020 11.32
Vastaanottaja: Kaavoituspalvelut
Aihe: Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto

Esitys alueen lisäämisestä Savonlinnan kansalliseen kaupunkipuistoon.

Esitän nykyisen Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteen käytössä olevaa tonttia, 740-3-22-20, liitettäväksi
kaupunkipuiston kaavahankkeeseen siihen soveltuvin osin. Tontin puutarha kantaa tiedemies Erik Laxmannin
nimeä.
Erik Laxmannin puistoa on sekä kaupungin, että koulun vanhempainyhdistyksen toimesta alettu kunnostaa syksystä
2018 alkaen. Alueelle on Itä-Suomen Yliopiston hallinnon aikana (1989) laadittu puistosuunnitelma, jota on
toteutettu 2010- luvulle saakka. Tällöin sen toteuttaminen ja ylläpito keskeytyi aluetta hoitaneen puutarhurin
eläköidyttyä. Puistoon on istutettu runsaasti erilaisia kasveja ja ne on sijoitettu alueelle maanosittain. Pitkän
hoitamattoman jakson vuoksi villiintyneen puutarhan kasvien inventointi on käynnissä kaupungin puisto-
osaston toimesta. Suunnitelma ja sen toteuttamiseen liittyvät digitaaliset tiedostot ovat kaupungin puistopuutarhuri
Anna-Mari Huopaisen hallussa.
Alueen länsireunan kallioista metsämaana kaupungin puolelta hallinnoitavaa männikköä on raivattu ja
vanhempainyhdistys on hakenut yksityistä rahoitusta kuntoportaiden ja näköalakallion suoja-aidan rakentamista
varten. Kaupunki on mm. metsätalousinsinööri Tuomas Huttusen kautta hankkeessa mukana.
Alue on laajuudessaan ja monikäyttöisyydessään yksi hienoimmista puistoalueista kaupungissa ja olisi sääli, mikäli
sitä ei lisätä kaupunkipuiston kaavahankkeeseen.

Asko Koukkari
0408315852
asko.koukkari@gmail.com























Itä-Savo
Julkaistu 18.12.2018 1:59 Muokattu 18.12.2018 9:19

Savonlinnan kaupungin etelärannalle suunniteltu ulkoilureitti säilyi ensi vuoden

valtion avustusta.

Monet kaupunginvaltuutetut olivat olleet valmiita äänestämään reitin pois talousarviosta.
Heidän mielensä kuitenkin muuttui talousarviokokouksessa maanantaina, kun
kaavoituspäällikkö Päivi Behm kertoi Liikenneviraston laittaneen lyhyellä varoitusajalla
hakuun valtionosuuksia kevyen liikenteen väyliä varten.



14.2.2020

Tornator Oyj:n mielipide Savonlinnan kaupungin laatimasta hakemusluonnoksesta kansalliseksi
kaupunkipuistoksi

Kaupunkipuiston alustavaan rajaukseen on sisällytetty Tornator Oyj:n omistaman kiinteistön Tihiäsaari

kt 740-522-1-89 erillinen palsta, joka käsittää koko Tiheäsaaren ja on pinta-alaltaan n. 223 hehtaaria.

Voimassa olevassa Haukiveden- Haapaveden osayleiskaavassa Tiheäsaarta koskettavat merkinnät MY, SL-1
ja Am. Kaavassa SL-1 merkinnällä osoitetut alueet on toteutettu yksityisenä suojelualueena Tornator Oyj:n
ja Etelä-Savon Ely:n kanssa solmitulla sopimuksella vuonna 2005.

Tiheäsaari sisältyy Hevonniemen Natura 2000-ohjelma-alueeseen, jossa suojeltavana lajina on
saimaannorppa.

Hakemuksessaan Savonlinnan kaupunki kirjoittaa, että yksityinen maanomistus on sisällytetty alustavaan
aluerajaukseen vain siltä osin, kun alueilla on kaavojen suojelumerkintöjä tai muita erityisarvoja.

Tornator Oyj toteaa lausunnossaan, että se haluaa, että alla olevaan karttaliitteeseen merkitty Tiheäsaari
poistetaan kokonaisuudessaan kansallisen kaupunkipuistoalueen rajauksesta. Tornator Oyj harjoittaa
vastuullista ja kestävää metsätaloutta kaksoissertifioiduissa metsissään eikä koe, että Savonlinnan
kansallisen kaupunkipuiston rajaukselle olisi tarvetta Tiheäsaaren osalta.

Savonlinnassa 14.2.2020

Jarkko Heikkinen

Maakäyttöasiantuntija

Tornator Oyj
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Turunen Tanja

Lähettäjä: Juha Kukkonen <juhapekka.kukkonen@gmail.com>
Lähetetty: maanantai 17. helmikuuta 2020 10.52
Vastaanottaja: Kaavoituspalvelut
Aihe: Lausunto Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava + Savonlinnan

kaupungin hakemus kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi

Savonlinnan seudun perussuomalaiset ry
Juha Kukkonen
Linnankatu 26 D 25
57130 Savonlinna
puh. 041-546 1858

Vastaanottaja
Savonlinnan kaupunki
kaavoitus@savonlinna.fi

Lausunto

Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava + Savonlinnan kaupungin hakemus kansallisen kaupunkipuiston
perustamiseksi

Lausunto molemmista hankkeista on annettava Savonlinnan kaupungille viimeistään
maanantaina 17.2.2020.

Savonlinnan kaupungissa on vireillä kaksi tärkeää hanketta, joilla on pitkälle
tulevaisuuteen ulottuvat vaikutukset. Virkamiesten esittämissä kaupunkikeskustan
yleiskaavaesityksessä ja kansallisen kaupunkipuiston rajauksissa on valitettavasti
linjauksia, jotka heikentävät mahdollisuuksia tarttua Savonlinnan keskeisimpien
ongelmien ratkaisemiseen.

Kumpikaan esitys ei auta uusien työpaikkojen synnyttämisessä eikä pysäytä jatkuvaa
väestön vähenemistä. Siten kumpaakaan hanketta ei voida hyväksyä esitetyssä
muodossa. Siten nyt on tärkeää vaikuttaa ja ottaa asiaan rakentavasti kantaa, ettei
hankkeissa lähdetä Savonlinnan taloudellisen tulevaisuuden kannalta väärille urille.

Savonlinnan tukevaisuuden kannalta suurimmat ongelmat ovat 1) jo pitkään jatkunut
väestökato, 2) väestön merkittävä ikääntyminen ja 3) keskustan kehittämisen jääminen
sivuraiteille. Kaupungin virkamiesten yleiskaavaesitys ja kaupunkipuistohanke eivät
ollenkaan auta kaupungin tärkeimpien ongelmien ratkaisemisessa, vaan esitykset
voisivat pahimmillaan jopa kiihdyttää ongelmien kärjistymistä.
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Kun Savonlinnassa laaditaan uutta keskustaajaman yleiskaavaa, tärkein seikka, minkä
pitäisi ohjata valmistelua tulisi olla pureutuminen Savonlinnan tulevaisuuden kannalta
keskeisiin ongelmiin. Keskustaajaman yleiskaavalla voidaan löytää ratkaisuja
ongelmiin, mutta huonolla yleiskaavalla voidaan myös vahingoittaa ja lisätä ongelmia.

Tarkastelkaamme Savonlinnan keskeisiä ongelmia, mitä niille täytyisi tehdä, ja
voidaanko ongelmat ratkaista kaavaratkaisuilla tai kaupunkipuistohankkeella, joka
tosiasiassa vaikeuttaa vetovoimaisimpien alueiden kaupallista tai matkailullista käyttöä.

1) Pitkään jatkunut väestökato

Väestökatoon on monia syitä, mutta nyt se voitaisiin pysäyttää tai ainakin vähentää sitä
siten, että kaupunki tarttuisi vaikuttaviin tapoihin saada kaupunkiin ympärivuotista
matkailua. Ympärivuotinen matkailu kuuluu kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Mutta
kun kaupunkipuistohankkeen suunnitelmiin kuuluu koko Kyrönniemen sisällyttäminen
kaupunkipuistoon, esimerkiksi ympärivuotisen kylpylän rakentaminen alueelle
estettäisiin. Savonlinnassa ympärivuotinen matkailu vaatisi ehdottomasti
kansainvälisen mittakaavan, korkean tason kylpylän mahtavalla Olavinlinnan
vaikutusalueella. Savonlinnassa Kyrönniemi on laajin alue, johon voitaisiin rakentaa
monipuolinen ja yleisöä ympärivuotisesti houkutteleva viihdekeskus. Kun Kyrönniemen
alueen merkitys kylpylä-viihdekeskuksen muodossa toteutuu, kaupungin liikunta- ja
urheilutoimintojen taloudellisesti järkevä ja tehokas keskittäminen mahdollistuu.
Liikuntapaikkojen siirto voidaan rahoittaa Kyrönniemen matkailukaavan huomattavilla
tuotoilla.

Kaupunkipuistosuunnitelma esitetyssä muodossa löisi siten kaupungin matkailun
kehittämisen strategista tavoitetta kasvoihin. Vielä lisäksi, kaupunkipuistohankkeen
yhteydessä Kyrönniemen muuttaminen käytännössä puistoksi ei voi tapahtua ennen
kuin talousarviokirjan kirjaus Kyrönniemen matkailukäyttömahdollisuuksien
selvittämisestä on tehty. Muuten hankkeella kävellään kaupunginvaltuuston tahdon ja
päätösten yli.

Savonlinnan perussuomalaiset ovat saaneet valtuustossa vuosien 2018, 2019 ja 2020 talousarvioon

sekä toiminta- ja taloussuunnitelmiin kirjauksen Kyrönniemen
matkailukäyttömahdollisuuksien selvittämisestä. Virkamiehet tosin yrittivät saada
kirjauksen pois sekä vuoden 2019 että 2020 talousarviosta. On pohtimisen arvoista, miksi
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virkamiehet eivät halua edes miettiä ympärivuotista matkailua Kyrönniemessä. Entä onko

selvitystä tehty? Ainakaan julkisuuteen selvitystä ei ole tuotu.

Jos kaupunkikeskustan välittömässä läheisyydessä ei mahdollisteta parhaalla paikalla
sijaitsevalla Kyrönniemellä matkailun kehittämistä, merkittävä ympärivuotinen matkailu
Savonlinnassa on unohdettava. Samalla on unohdettava väestökadon kääntyminen
väestönkasvuun.

2) Väestön merkittävä ikääntyminen

Väestön ikääntyminen ei sinänsä ole ongelma, mutta jos ikääntyminen on merkittävää,
silloin työssäkäyvä väestö ja lasten määrä eivät kasva. Jos ykköskohdassa käsiteltyä
väestökatoa ei saada hallintaan, myöskään väestön merkittävää ikääntymistä ei voida
estää. Tällöin veronmaksajien jo nyt liiallista verotaakkaa ei pystytä keventämään,
joten ilman pikaisia toimia kaupunkikeskustan matkailun kehittämiseksi kielteinen kehä
alueen talouden hiipumiseksi on väistämätön.

3) Kaupunkikeskustan kehittämisen jääminen sivuraiteille

Erityisesti yleiskaavassa on mahdollisuus antaa kaupungin talouselämässä
vaikuttaville yrityksille kannustimia uusien ratkaisujen synnyttämiseksi ja toimintojen
sijoittumisen edistämiseksi. Kaupungin johto on pitkään suunnitellut, että Kirkkolahden
seutu kaavoitettaisiin pääasiassa asumiselle, mutta nyt yleiskaavassa ei oteta mitään
kantaa siihen, että Kirkkolahdessa sijaitsevat kaupan suuryksiköt siirtyisivät paremmille
paikoille ja auttaisivat kompaktin keskustan ostosalueen synnyssä.

Kirkkolahdella, jossa parhaat järvinäkymät tällä hetkellä aukeavat kaupungin omistamalta autojen pysäköintipaikalta,
ei ole tulevaisuutta. Kirkkolahti kokonaisuudessaan on parhaimmillaan puistomainen asuinalue, jossa myös
lapsiperheilä olisi tilaa kasvaa, jotta väestön poismuutto voitaisiin pysäyttää. Kirkkolahdessa kaavoituksessa pitäisi
laatu asettaa määrän edelle. Tällä hetkellä kaupungissa on tonttimaata parhailla paikoilla, mutta väestökadon takia
sitä ei rakenneta. Suunta on muutettava viivyttelemättä.

Savonlinnan keskustaajaman yleiskaavassa ydinkeskustan pysäköintijärjestelyjä ei ole huomioitu niin kuin kaupungin
kaupallisessa keskustassa pitäisi tehdä. Kaupunkikeskustan pysäköintimahdollisuudet vaikuttavat palvelujen
saavutettavuuteen erityisesti asuintaajamien ja haja-asutusalueen väestön osalta. Jos keskustaajamaan ei
suunnitella pysäköintipaikkoja, kaupan suuryksiköt sijoittuvat ydinkeskustan ulkopuolelle paremman tavoitettavuuden
vuoksi. Jos halutaan kehittyvä palvelukeskus, asiakkaille on oltava pysäköintipaikkoja, sillä laita-alueilta kaupungin
keskustaan pääsee käytännössä vain henkilöautolla. Ajatus kävelykeskustasta, jossa ei ole autoja ja pysäköintiä on
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kaunis ajatus, mutta se ei toimi käytännössä. Savonlinnan keskustaajaman yleiskaavaehdotus Kirkkolahden osalta
hajottaa kaupunkirakennetta. Erityisesti matkailijoiden kannalta kaupallisen keskustan olisi oltava mahdollisimman
kompakti ja myös talvella helposti saavutettava.

Kaavapäällikkö Päivi Behm sanoo (yleisötilaisuus valtuustosalissa 15.1.2020), että
yleiskaavassa ei voida tiettyä aluetta suunnitella toiseen tarkoitukseen kuin se on nyt
käytössä. Eihän tällainen väite voi pitää paikkaansa, sillä maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset
alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja
muun maankäytön perustaksi. Siten, jos kaupungin tavoitteena on Kirkkolahti pääosin
asumisen alueena, se pitäisi näkyä yleiskaavassa.

Lopuksi

Sekä kaupunkikeskustan yleiskaavaesitys että kansallisen kaupunkipuiston rajaukset heikentävät

mahdollisuuksia tarttua Savonlinnan keskeisimpien ongelmien ratkaisemiseen. Siten kumpaakaan

hanketta ei voida hyväksyä esitetyssä muodossa. Jatkovalmistelussa on huomioitava edellä kuvatut

virkamiesesitysten puutteet.
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