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Saviniemen kaupunginosasuunnitelma 2015  
pohjana yhdistyksen kyselytutkimus  
 
 
1. JOHDANTO  
 
Saviniemen asukasyhdistys ry on merkitty yhdistysrekisteriin 24.11.1992. Yhdistyksen säännöt uudistettiin 

v.2008. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää saviniemeläisten yhteisiä asumiseen liittyviä etuja, alueen 

viihtyvyyttä, palvelutasoa ja kaupunginosaa omaleimaisuuden sekä kulttuurihistoriallisen arvon 

säilyttämistä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää saviniemeläisten yhteistä vapaa-ajan toimintaa.  

 
Kaupunginosasuunnitelman laadinta käynnistettiin 25.3.2014 keskustelutilaisuudessa alueen vahvuuksista 

ja kehittämistarpeista. Samassa tilaisuudessa esiteltiin seuraavien yhdistysten tai vastaavien toimintaa, 

kuten Kymenlaakson kylät ry, Yksillä purjeilla -hanke, Socomin MontEri -hanke sekä kehittämisyhdistys 

Sepra.  

 
Osallistujat totesivat tilaisuudessa kaupunginosan vahvuuksiksi seuraavaa:  
 

 Huvilamainen kaupunginosa  

 Rauhallisuus, viihtyvyys, turvallisuus  

 Meri ja rannat  

 Oma historia, Saviniemi henki, yhteisöllisyys  

 Maaseutumaisuus, kuitenkin lähellä keskustaa  

 Palvelut lähellä  

 Sairaalan ja hoivakotien läheisyys kaupunginosassamme  

 Vesitorni valaistuksineen erikoismaamerkkinä  

  Senioripuisto laitteineen, uimaranta, Taskalin kunto- ja luontopolku  
 
Kaupunginosasuunnitelman laadintaan valittiin työryhmä ja sen puheenjohtajaksi Ahti Pakkanen  
 
 
2. TYÖTAPA  
 
Työryhmä sai kehittämiskohteet kevään jäsenillassa sekä alkuvuonna Saviniemen alueelle jaettujen 

kyselylomakkeiden vastauksista. Lomakkeita palautettiin 28 kpl, mitä voidaan pitää hyvänä.  

 

Työryhmä kokoontui toimintavuoden 2014 aikana neljä kertaa. 

 

Kyselytutkimuksen vastauksista suurin osa painottui seuraaviin kokonaisuuksiin:  

 Taskalin alueen kunnostus ja kehittäminen  

 Liikunta, uinti ja leikkipaikkojen lisääminen/kunnostus  

 Alueiden yleinen siistiminen  
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 Mahdollisuus rantojen lunastukseen osana asuintonttia  

 Kannanottoja rantapolun puolesta ja vastaan  

 Matonpesupaikan kehittäminen  

 Liikenneturvallisuuden parantamiseen hidastetöyssyjä ja laajakulmapeilejä  
 

 
 
3. KOOSTE VASTAUKSISTA AIHEALUEITTAIN  
 
3.1 Asuinympäristö ja viihtyvyys  
 

 Liikuntapaikkoja lisää: Leikki- ja uimapaikkoja, jalkapallokentän kunnostus  

 Taskalin luontopolun, pururadan ja alueen kunnostus ja siistiminen. Taskaliin urheilukilpailuja  

 Rakentamisen puolesta ja vastaan: ei lisää rivitaloja, asuinrakentamista toisaalta lisättävä vapaille 
tonteille, ranta-rakentamisen sallimista  

 Ranta-alueiden yksityistäminen, mahdollisuus lunastaa tonttiin liittyvä ranta-alue  

 Kannanottoja rantapolun puolesta ja vastaan: Rantapolku valmiiksi, valaistus, opastus, lisää 
penkkejä rantaan. Polun poistaminen alueelta, suljettava puomein ja palautettava luonnon tilaan, 
polku vaarallinen. Haitta asukkaille, pelkkä moporeitti.  

 Rantojen tila: ruoppausta lisättävä, ruovikot pois, lisää penkkejä alueelle, grillipaikka pyykkirantaan, 
siisteyttä parannettava. Rannat tällä hetkellä siistinä vain asutuksen välittömässä läheisyydessä.  

 Hyötykasveja ja puiden istutuksia alueelle  

 Koirankakka ja mopopojat häiritsevät  

 Juhannuskokon polttamisen kieltäminen  
 

 
3.2 Palvelut  
 

 Matonpesupaikalle linko/mankeli  

 Uintipaikan kunnostus ja liikunta- ja leikkipaikkoja lisää  

 Taskalin alueen ja pururadan kunnostus  

 Venelaiturin kunnostus  

 Kannanottoja nuotiopaikkojen kunnostuksen puolesta ja toisaalta poistamiseksi  

 Vanhuspalveluja lisää  

 Kaupan puute  
 

3.3 Liikenneturvallisuus  

 Hidasteita, töyssyjä, korotettuja suojateitä, peilejä risteyksiin, nopeusvalvontaa sekä liikenteen 
valvontakameroita 

 Pusikoiden raivausta risteysalueilta  

 Mopoilua rajoitettava varsinkin rantapolulla  

 Parannettava talvi kunnossapitoa  

 Läpikulkureittejä vähennettävä  
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3.4 Alueen omaleimaisuus ja kulttuurihistoria  
 

 Omakotialueena säilyminen  

 Historiatiedon keruu ja jakaminen, yhteistyö museoiden kanssa  

 Rantojen myynti ja yksityistäminen, myös mahdollisuus rakentaa rannalle venevajat ja laiturit näin 
saadaan omaleimainen alue  

 Taskalin alueen kehittäminen ja kunnostus vapaa-ajan viettoalueena  
 
 

4. KAUPUNGINOSASUUNNITELMAN YHTEENVETO  

 
Kohteiden tärkeysjärjestystä on vaikea määrittää. Esityksessämme haluamme painottaa sellaisia kohteita, 

joita on mahdollisuus huomioida osana muuta kokonaisuutta Haminaa kehitettäessä.  
 

 Mahdollisuus lunastaa rannat/vesijättömaat  

 Oikeus laiturien ja venevajojen rakentamiseen (omaleimaisuus)  

 Kaislikkoruovikon vähentäminen asteittain (kesätyöpaikkoja)  

 Veneenlaskurampin parantaminen  

 Rantapolun parantaminen Savilahden kiertämisen helpottamiseksi käyttäen nykyisiä polunpohjia ja 
kevyenliikenteen väyliä  

 Taskalin luontopolun ja kuntoradan perusparantaminen, yksinkertaisten venyttely- ja 
kuntoiluvälineiden asentaminen pururadan varrelle  

 Matonpesupaikan kehittäminen mankelin hankinnalla  

 Lasten leikkipaikkojen ja -pisteiden rakentaminen  
 
Yhdistys on pannut myönteisesti merkille uimarannan rakentamisen aloittamisen "Saharantaan" . Samaan 

kokonaisuuteen voisi ajatella myös lasten leikkikentän perustamisen.  

 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Paavo Setälä  

Työryhmän puheenjohtaja Ahti Pakkanen 


