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SAVONLINNAN SEUDUN RAKENNEMALLITYÖ KÄYNTIIN 
- MAANKÄYTÖLLE TULEVAISUUDEN KUVA 2030 

Savonlinnan seudun kuntien keskeiset kehittämistavoitteet sisältävän rakennemallin 
laatiminen on käynnistetty. Rakennemallityössä tutkitaan ja vertaillaan vaihtoehtoja 
alueidenkäytön järjestämiseksi ja osoitetaan maankäytön kehittämisen painopistealueet. 
Työssä luodaan perusta kuntien omille ja yhteisesti laadittaville maankäyttösuunnitelmille. 
Suunnittelualueeseen kuuluvat Enonkoski, Heinävesi, Kerimäki, Punkaharju, Puumala, 
Rantasalmi ja Savonlinna. 

Rakennemallissa korostuvat kuntien yhteistyöllä saavutettavat hyödyt kaupunkiseudun 
kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Maankäytön, asumisen, virkistyksen, palvelujen ja 
liikkumisen lisäksi työssä painotetaan seudun elinkeinojen, kuten matkailun ja teollisuuden, 
kehittämistarpeita. Työn tarkoituksena on tunnistaa niin seudun nykyiset vahvuudet ja 
heikkoudet kuin tulevaisuuden mahdollisuudet sekä luoda lähtökohta seudun laaja-alaiselle ja 
kestävälle kehittämiselle. Työn tavoitteina on lisätä kuntien välistä yhteistyötä maankäyttöön 
liittyvissä asioissa, parantaa seudun kilpailukykyä sekä luoda edellytykset vetovoimaiselle, 
toteuttamiskelpoiselle ja kestävää kehitystä edistävälle aluerakenteelle. 

Rakennemallissa kartoitetaan kuntien ja seudullisten toimijoiden kehittämistavoitteet 

Rakennemallissa pyritään pitkän, noin 20 vuoden, aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen sekä 
laaja-alaisen eri osapuolien välisen keskustelun käymiseen maankäytön periaateratkaisuista ja 
arvovalinnoista.  

Rakennemallityötä laaditaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien ja maakunnan maankäytön 
keskeisten toimijoiden kanssa. Suunnitteluprosessiin kytketään lisäksi muita seudullisia tahoja 
työn kuluessa järjestettävien työpajojen avulla. Mm. yrittäjäjärjestöjä ja maaseudulla toimivia 
yhdistyksiä tullaan kutsumaan mukaan työhön. 

Työ käynnistyy kehittämistavoitteiden määrittelyllä 

Rakennemallityön alkuvaiheessa laaditaan yhteenveto seudun alueidenkäytön nykytilanteesta 
ja keskeisistä kehittämistarpeista. Tämän jälkeen määritetään rakennemallityön tavoitteet, 
joita käsitellään marraskuussa 2011 järjestettävässä tavoiteseminaarissa. 
Rakennemallivaihtoehtojen laadinta käynnistyy vuoden 2012 alkupuolella, ja rakennemallin 
toteuttamisohjelmineen arvioidaan valmistuvan vuodenvaihteessa 2012-2013. Loppuraportti 
sisältää rakennemallin karttoina ja selostuksina. Aineistoa tullaan käyttämään myös 
maakuntakaavoituksessa ja kuntien yleiskaavoituksessa. 
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Rakennemallityötä hallinnoi Savonlinnan seudun kuntayhtymä ja asiantuntijaohjauksesta 
vastaa Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala. Rakennemallityö kytketään alueelle samaan 
aikaan laadittaviin liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelmiin. Rakennemallin 
laatii konsulttityönä Pöyry Finland Oy.  

Rakennemallin laadintaa rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, 
Savonlinnan seudun kuntayhtymä ja suunnittelualueen kunnat. 

Lisätietoja: 

Seutujohtaja Marjukka Aarnio (kuntayhteistyö), marjukka.aarnio@savonlinnaseutu.fi, 
044 417 4955 

Savonlinnan kaavoituspäällikkö Risto Aalto, risto.aalto@savonlinna.fi, 044 417 4659 

Konsultin projektipäällikkö Arto Ruotsalainen, arto.ruotsalainen@poyry.com, 010 33 26562 

 


