
 

 

Tiivistelmä: Laiturilla-työpaja 15.12.2021 1800-1953 

[lisäykset PL] 

Läsnä yhteensä 17 henkilöä, edustettuina vapaa-ajanasukkaita, Savonlinnan kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen sekä kaksi Laiturilla-hankkeen työntekijää. 

Tilaisuuden avaus ja tilannekatsaus  
  

• Hankekoordinaattori Panu Litmanen avasi tilaisuuden ja kertasi illan teeman. 
 
Tehtiin esittelykierros, paikalla jälleen ilahduttavasti uusia ihmisiä.  
 
Anna-Kristiina Mikkonen kertoi kattavasti Savonlinnassa lähiaikoina tapahtuneista asioista, alkaen 
opettajankoulutuslaitoksen siirtymisestä Joensuuhun vuonna 2018. Mikkosen esityksen (liite) pääviesti oli, 
että Savonlinna on – ehkä vastoin yleistä oletusta – noussut merkittävästi OKL:n lähdön aiheuttamasta 
kuopasta. Paljon hyvää on jo tapahtunut ja on edelleen tapahtumassa. 
 
Avattiin keskustelu Mikkosen alustuksen jälkeen. Seurasi vilkas keskustelu, jossa sivuttiin muun muassa 
keskussairaalan ja terveyskeskusten tilannetta sote-uudistuksen ollessa käynnissä. Mikkonen kertoi, että 
keskussairaalan toiminnan turvaaminen on Savonlinnan edunvalvonnan kärkiasioita sekä rahoituksen että 
velvoittavan lainsäädännön osalta. Uudet aluevaltuutetut ovat keskeisessä asemassa. 
 
Savonlinnan keskustan saavutettavuus vesiltä käsin herätti keskustelua. Yleisöstä kysyttiin Mikkoselta 
erityisesti asiointilaitureista, jotka ovat kesäaikaan varsin ruuhkaisia. Hankekoordinaattori kertoi Sakke ry:n 
Haislahden päässä sijaitsevasta asiointilaiturista, joka on vapaassa käytössä kesäaikaan ja kertoi myös 
laiturien olevan investointeina siinä mielessä haastavia, että niiden käyttö on hyvin sesonkiluonteista. 
 
Siirryttiin keskustelemaan kulttuuri- ja taidetarjonnan merkityksestä. Viihtyvyyden ja alueen 
houkuttelevuuden kannalta kulttuuri ei voi olla marginaalissa, vaan erityisesti monipaikkaisten ihmisten 
valinnoissa se on keskeinen tekijä valittaessa kakkospaikkaa (joka on koronan myötä monella jo muuttunut 
ykköspaikaksi).  
 
Savonlinnan eri alueiden runsasta kulttuuritarjontaa myös kiiteltiin, esimerkiksi Punkaharjulla on runsaasti 
tarjontaa [Retretin uudelleensynty lisää sitä entisestään tulevina vuosina]. Yleisöstä aprikoitiin myös, että 
Savonlinnan keskeiset vetovoimatekijät ovat järviluonto ja kulttuuritapahtumat. Näillä on myös eniten 
potentiaalia tulevaisuudessa.  
Putikon junayhteyden perään kyseltiin. Mikkonen kertoi, että asia on Savonlinnan edunvalvontalistalla ja 
että siitä käydään säännöllisesti keskustelua VR:n kanssa.  
 
Kulttuurista Mikkonen nosti lisäksi esiin Saimaa-ilmiön luoman ja tuoman nosteen. Se on tuonut uusia 
positiivisia asioita Itä-Suomeen, viimeisimpinä muun muassa Saimaan alueen ehdokkuuden vuodelle 2024 
European Region of Gastronomy -ruokapääkaupunkikilpailussa. 
 
Punkaharjun mystiset toripäivät puhuttivat ja torin kehittämiseen toivottiin ryhtiä. Nyt toripäiviä ei ole 
missään esillä. Hankekoordinaattori lupasi viedä viestiä eteenpäin. 



 
Paikallisliikennettä sivuttiin ja valiteltiin esimerkiksi Aholahdesta lähtevän linjan vuoroja. Mikkonen kertoi 
tämän olevan tiedossa ja parempien viikonloppuaikojen kuuluvan selvitettäviin asioihin vuodelle 2022. 
Sähköverkon maakaapeloinneista puhuttiin Tuohisaaren osalta ja ihmeteltiin sitä, miksei kaivantoon 
vedetty samalla valokuitua. Hankekoordinaattori kertoi sähkö- ja televerkkorakentajien yhteistyöstä, mutta 
arveli ilman parempaa tietoa, että kyseisessä tapauksessa kysyntää ei ehkä ole nähty riittäväksi, jotta kuitua 
olisi vedetty (mikäli asiaa on selvitetty). [Sähköverkkoyhtiön / -yhtiöiden edustajia voisi pyytää puhumaan 
johonkin tilaisuuteen].  
 
Yleisöpohdinnan mukaan vakituiseksi asukkaaksi muuttamisen halukkuutta pienentää Savonlinnan korkea 
kunnallisveroprosentti. Mikkonen ei kiistänyt tätä, mutta täsmensi, että veroprosenttia on jo alennettu. 
 
Hankekoordinaattori esitteli hankkeen aikana työstettyä ajatusta vapaa-ajan asumisen kehittämisen 
sitomista entistä tiukemmin Savonlinnan lähidemokratiaa toteuttavaan kumppanuuspöytämalliin. Yleisöstä 
tuli kehittämisehdotuksena ainakin kaksi asiaa: kumppanuuspöytiä voisi jatkossakin järjestää hybridimallilla 
sekä paikallisesti fyysisesti että etäyhteyksin. Lisäksi niiden olemusta ja viestintää pitäisi selkiyttää. Nyt 
monelle on epäselvää, mitä kumppanuuspöytä tekee tai mikä se on.  
 
Sama kehitysehdotus koskee Laiturilla-tilaisuuksia ja niiden tarkempia sisältöjä. Niistä olisi hyvä viestiä 
mahdollisimman laajasti ja seikkaperäisesti, jotta heti näkee, mistä on kyse. Hankekoordinaattori oli samaa 
mieltä siitä, että aina on parantamisen varaa ja avasi samalla hieman vapaa-ajan asukkaiden tavoittamisen 
haastavuutta. Yleisöpyyntönä esitettiin myös, että eri tilaisuuksissa paikalla jo olleita ihmisiä voisi 
muistutella suoraan sähköpostilla, kun seuraava tilaisuus on tiedossa. Hankekoordinaattori piti ideaa 
hyvänä. 
 
Keskusteltiin samalla tulevien tilaisuuksien järjestämismuodoista. Etäkokoontumiset olivat monien mielestä 
hyvin toimiva ja helppo tapa. Osallistuminen on vaivatonta ja mukaan pääsee mistä vain. 
 
[Ainakin Laiturilla-tietoiskuja jatketaan vuonna 2022. Tarpeelliseksi on todettu erityisesti rakentamisinfo. 
Vuodelta 2021 on ”varastossa” myös vesirakentamisen teema]. 
 
Hankekoordinaattori kiitteli vuodenvaihteessa päättyvän työsuhteensa merkeissä kaikkia parin vuoden 
aikana tilaisuuksiin osallistuneita ihmisiä. Päätettiin tilaisuus monenkeskisiin kiitoksiin. 
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