PÄÄTÖS
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19.12.2013

PÄÄTÖS RAKENNUSSUOJELUASIASSA
Savonlinna 740-1-18-11, osoitteessa Tottinkatu 6a, 57130 Savonlinna sijaitseva
kirjastorakennus sekä siihen liittyvä puisto- ja pysäköintialue.

ASIA
Rakennusperinnön suojelemista koskeva päätös rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
(498/2010) mukaisesti.
KOHDE
Savonlinna 740-1-18-11, osoitteessa Nälkälinnanmäki (Tottinkatu 6a), 57130 Savonlinna. Kohteen
omistaa Savonlinnan kaupunki, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.
SUOJELUESITYS
Suojeluesityksen tekijä on Nälkälinnanmäki-Seura ry. (myöh. NSry), jonka kotipaikka on Savonlinna. NSry:n tarkoituksena on Savonlinnan Nälkälinnanmäen ja kaupunkikeskustan kulttuuri- sekä
rakennusperinnön ja kaupunkiluonnon vaaliminen, yhdistyksen toimialue on Savonlinna.
Suojeluesitys on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (myöhemmin ELY-keskus) 13.9.2012. Esitys sisältää kirjastorakennuksen, sitä ympäröivän puistoalueen
ja pysäköintialueen suojelemisen. Esityksen perusteluna on, että arvokas alue rakennuksineen on
asemakaavoitustilanteen vuoksi uhattuna (rakennusperintölaki 2 §).
Esityksessä NSry perustelee suojelua rakennuksen ja paikan historian jättämillä jäljillä:
-

paikan historiaan liittyy pitkältä ajalta merkittäviä tapahtumia ja paikannimiä, joilla on rakennusperintölain 3 §:n tarkoittamaa erityismerkitystä;

-

Nälkälinnanmäen puisto on Savonlinnan ensimmäinen yleinen puisto, osin ihmiskäden
muokkaama ja osin luonnontilainen kalliomaisema, jolla on rakennusperintölain tarkoittamia
erityisiä ympäristöarvoja;

-

paikalla on vuosisatainen julkisen käytön traditio ja siten rakennusperintölain edellyttämää
todistusvoimaisuutta;

-

kirjastorakennus edustaa tyypillistä 1960-luvun modernia rakennustyyliä ja sen sisä- ja ulkorakenteissa on ainutlaatuisia rakennustaiteellisia ratkaisuja, näistä esimerkkejä on ikkunoissa, pääsalissa ja kiinteässä tekstiilitaideteoksessa;

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelinnumero 0295024000
PL 164
Jääkärinkatu 14
www.ely-keskus.fi/etela-savo
50101 Mikkeli
50100 Mikkeli

2/7

-

mäen juurella on mahdollisesti arkeologisia jäänteitä 1800-luvun kaupunkiasutuksesta ja
puiston keilaradasta.

Vireille panijan tavoitteena on turvata puistoalueen ja kirjastorakennuksen pitkään jatkunut julkinen
käyttö. On vaara, että rakennus voidaan purkaa vielä keskeneräisen asemakaavoitusprosessin
aikana. Kirjastorakennuksen ja puistoalueen säilyminen voidaan turvata vain suojelupäätöksellä.
VAARANTAMISKIELTO
Vireille panija ei ole pyytänyt vaarantamiskieltoa rakennussuojelun tutkimisen ajaksi. ELY-keskus
ei ole antanut vaarantamiskieltoa, vaan on katsonut, ettei rakennusta uhkaa purkaminen, koska
rakennukselle ei ole lainvoimaista purkamislupaa.
LAUSUNNOT
Esityksestä on pyydetty lausunnot Museovirastolta ja Savonlinnan kaupungilta. As Oy Eerikinmäelle, As Oy Savonlinnan Eerikinkatu 3:lle, As Oy Savonlinnan Linnankatu 15:lle, As Oy Savonlinnan
Linnanherralle, As Oy Savonlinnan Linnankatu 19:lle ja As Oy Savonlinnan Linnankatu 21:lle on
annettu tilaisuus lausua esityksestä.
Museovirasto on katsonut lausunnossaan 14.3.2013, että Nälkälinnanmäellä on kaupunkikuvallisia ja historiallisia erityispiirteitä ja että kirjastotalolla on rakennusperintölain tarkoittamaa paikallista
merkitystä rakennushistorian ja rakennustaiteen kannalta. Merkitys perustuu ensi sijassa rakennusperintölain 8 §:ssä tarkoitettuun edustavuuteen, joka kohteella on aikakautensa arkkitehtuuria
ilmentävänä kulttuuri- ja sivistysalan julkisena rakennuksena paikkakunnallaan. Kirjastorakennus
on Museoviraston mukaan edustava esimerkki aikansa kulttuuripolitiikasta, kulttuurilaitosten infrastruktuurin rakentamisesta ja aikakautensa uudistuvasta kirjastoarkkitehtuurista, jonka erityispiirteiden esimerkkinä ovat lukusyvennykset ja viuhkamaiset maisemaikkunat. Puistolla ja paikalla on
Olavinlinnan sotilaalliseen käyttöön ja virkistyskäyttöön liittyvää historiaa, mutta nykytilassaan tontti
on julkisen rakennuksen viherympäristöä. Savonlinnan uudempaan rakennuskantaan sisältyviä
arvoja ei ole toistaiseksi selvitetty.
Suojelun tarve kohdistuu rakennuksen asemaan ympäristössään sekä ulkoasun ja tilajaon keskeisten ominaispiirteiden säilyttämiseen. Museovirasto on puoltanut kirjastotalon säilyttämistä ja uudelleenkäyttöä ja katsonut, että suojelun turvaamiseen riittävät asemakaavassa annettavat määräykset.
Savonlinnan maakuntamuseo on Museoviraston sopimuskumppanina antanut lausunnon
27.2.2013. Lausunnon mukaan kirjastorakennuksesta tulisi tehdä rakennushistoriaselvitys rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon selvittämiseksi.
Rakennuksen ja alueen omistaja ja rakennusten sijaintikunta, Savonlinnan kaupunki, on esittänyt
lausunnossaan 18.2.2013 muun muassa seuraavaa. Suojelulle ei ole laillisia perusteita rakennusperintölain nojalla, ja ELY-keskuksen tulee hylätä suojeluesitys. Alueen maankäyttö ja mahdollinen
suojelu tulee ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) perusteella laadittavassa asemakaavamuutoksessa. Mikäli ELY-keskus kuitenkin jatkaa asian käsittelyä rakennusperintölain perusteella,
kaupunki vetoaa keskeneräiseen asemakaavoitukseen ja toteaa, että kirjastotaloon ei liity sellaisia
erityisiä arvoja, jotka edellyttäisivät asemakaavan muiden sisältövaatimusten estämättä kirjastotalon ja sen tontin esittämistä asemakaavassa suojeltavaksi, ja että kirjastotaloon liittyy enemmän
kaupunkikuvallisia arvoja. Kaupunginhallitus ei ole ollut esittämässä rakennuksen ja tontin suojelua
asemakaavan muutoksessa.
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Kaupunki on esittänyt lausunnossaan paljon perusteluita sille, miksi rakennusta ja puistoa ei suojella asemakaavassa, mm. kohteen puuttuminen ylemmän asteen kaavoista, selvitysten riittävyys,
maaston rakennuskelpoisuus ja hyödynnettävyys sekä suojelusta mahdollisesti kaupungille aiheutuvilla taloudellisten hyötyjen menetys ja suojelun kohtuuttomuus sekä kaupungille lankeava suojelun toteuttamisvelvollisuus. Kaupunki on selvittänyt myös muuten laatimansa asemakaavan muutosehdotuksen sisältöä ja perusteluja.
Koska kirjastotalo ja puisto eivät sisälly jo tehtyihin inventointeihin, ei rakennus ole sellainen kohde,
joka edellyttäisi suojelua rakennusperintölain 8 §:n mukaan. Kaavamuutosta laatiessaan kaupunki
on katsonut, ettei kirjastorakennusta ympäröivä lähikorttelien kaupunkikuva ole erityisen yhtenäinen. Kaupungin mielestä kirjastorakennuksen sisätiloja ja julkisivuja ei voi säilyttää käyttötarkoituksen muutoksen takia, ja siksi uudisrakentaminen on perustellumpi vaihtoehto.
Suojeluesitys on ristiriitainen asemakaavaluonnokseen hyväksytyn rakennusoikeuden suhteen ja
puutteellinen, koska vireille panija ei ole esittänyt suunnitelmaa tontista ja rakennuksen käytöstä
rakennusperintölain 10 §:n mukaisesti (suojelumääräysten sisältö).
Kaupunki ei ole vielä löytänyt rakennukselle käyttöä peruspalvelutuotannon, museotoiminnan,
näyttelytoiminnan, yhdistystoiminnan tai asuntotuotannon tarpeisiin. Kaikki nämä ja muut esitetyt
käytöt edellyttävät kaavamuutosta ja investointeja. Vuosina 1999 ja 2012 teetettyjen kuntotarkastusten perusteella rakennus on ikäänsä nähden ja rungoltaan hyvässä kunnossa.
Naapureista As Oy Eerikinmäki, As Oy Savonlinnan Linnanherra, As Oy Savonlinnan Eerikinkatu 3 ja As Oy Savonlinnan Linnankatu 19 ovat antaneet vastineet. Ne ovat kannattaneet
suojeluesityksen hyväksymistä ja sen perusteluja. As Oy Eerikinmäki on pitänyt rakennuksen ja
puistoalueen suojelua tärkeänä vanhan kaupunginosan omaleimaisuuden säilyttämisen kannalta ja
As Oy Savonlinnan Linnanherra on korostanut tontin pitkää historiaa yhteisöllisenä kulttuuri-, rakennusperintö- ja kaupunkiluontoalueena.
VASTINEET
ELY-keskus on pyytänyt saamistaan lausunnoista vastineet Savonlinnan kaupungilta ja suojeluesityksen tekijältä (NSry).
Savonlinnan kaupunginhallitus on vastineessaan uudistanut aiemmin lausunnossaan esittämänsä.
NSry on vastineessaan selvittänyt yksityiskohtaisesti kantansa kaupungin esittämiin seikkoihin.
Rakennusperintölain soveltamiseen asemakaava-alueella on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi asemakaavan muutoksen vaiheisiin liittyvien seikkojen perusteella, koska kaikki käsittelyssä olleet asemakaavan muutosehdotukset ovat olleet vaikutuksiltaan maisemaa tuhoavia.
Kirjastorakennus ja puistoalue on mahdollista säilyttää vain rakennusperintölain mukaisella suojelulla.
Suojeluarvojen puuttuminen voidaan selvittää tekemällä kirjastotalosta rakennushistoriaselvitys.
Suojeluesitys on riittävä, koska rakennusperintölain 5 §:ssä ei edellytetä kaupungin toivomia toiminta- ja käyttösuunnitelmia eikä 10 §:n suojelumääräysten sisältö koske esityksen tekijää.
NSry on korjannut kaupungin lausunnossa esittämiä tietoja (tontille sopivan kerrosalan määrästä,
Vanhaksi kaupungiksi yleisesti kutsutun alueen laajuudesta ja historiallisen puiston laajuudesta
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sekä televisio-ohjelmassa esitetystä uusiokäytöstä). Kaupunkikuvaan liittyvät arvot liittyvät laajemmin Vanhaan kaupunkiin ja erityisesti Olavintoriin ja sen historiallisiin rakennuksiin.
Kaupungin arvioimia kirjastorakennuksen kunnostuskustannuksia NSry on pitänyt oikean suuntaisina ja rakennuksen lujuuteen liittyviä pohdintoja turhina.
NSry on vastannut myös asemakaavamuutoksen sisältöä koskeviin seikkoihin ja katsonut suojeluesityksen täyttävän MRL:n 1 §:n tavoitteen. Suojeluesityksen kohtuullisuutta arvioitaessa ei tulisi
ottaa huomioon keskeneräisessä kaavassa olevaa rakennusoikeutta.
NSry on täsmentänyt suojeluesitystään Nälkälinnanmäen puiston osalta todeten, että korkeat,
kauas näkyvät kuuset ovat lehtikuusia ja että ne ovat puiston vanhimmat ja omaleimaisimmat puut.
Vielä NSry on täsmentänyt suojeluesitystään siltä osin kuin se koskee ”alueen säilyttämistä nykyisellään” ja katsonut, että vähäinen lisärakentaminen olisi mahdollista ja että vähäiseksi se on katsonut yhteensä 2000 k-m²:n määrän koko tontille. Lisäksi yhdistys on korostanut kirjastorakennuksen ja puiston muodostamaa kokonaisuutta sen ainutlaatuisuuden vuoksi ja muinaismuistolain
mukaista suojelua pysäköintialueen kohdalla sijaitsevien arkeologisten kohteiden osalta.
KAAVATILANNE
Alueella on voimassa 25.8.1980 vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa alue on opetus- ja virkistystoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta YOV, jolla on rakennusoikeutta 3489,2 k-m²
ja jolla suurin sallittu kerrosluku on II, sekä pohjoisreunaltaan katualuetta. Rakennusta ja puistoa ei
ole kaavassa suojeltu. Kaupunginhallitus on pannut vireille asemakaavan muuttamisen ensimmäisen kerran v:n 2010 alussa ja keskeyttänyt sen 17.1.2011. Toisen kerran asemakaavan muutos on
pantu vireille 21.2.2011, se eteni ehdotusvaiheeseen ja keskeytettiin joulukuussa 2011. Kolmannen kerran asemakaavan muutos on pantu vireille 20.8.2012. Tämä muutos on jäänyt vuoden
2013 huhtikuussa vaiheeseen, jossa muutosehdotus on ollut nähtävillä 22.2. - 25.3.2013 ja lausunnot annettu, mutta niitä ei ole vielä käsitelty. Asemakaavan muutosta laadittaessa ei rakennusta ja puistoa ole inventoitu, vaan selvityksinä on käytetty kirjastorakennuksen osalta valtakunnallisia inventointeja, Savonlinnan kaupungin historiaa ja kirjastorakennuksesta tehtyä kuntoselvitystä,
ja puistoalueen osalta luontoselvitystä. Vuoden 2013 kaavamuutosehdotuksessa ei kirjastorakennusta ole osoitettu säilytettäväksi ja tontille on osoitettu 3-kerroksisen matkailu- ja majoitusrakennuksen rakennusala nykyisen kirjastorakennuksen kohdalle ja sen itäpuolelle. Osa puistosta on
osoitettu korttelialueeksi ja osa puistoalueeksi, jolle on osoitettu kolmisenkymmentä säilytettävää
tai istutettavaa puuta. Luoteiskulman pysäköintialueelle on osoitettu koko korttelin pysäköintiin tarkoitettu autopaikkojen korttelialue.
Asemakaavan muutosta ohjaavana ylemmän asteen kaavana on voimassa 22.2.2010 kaupunginvaltuustossa hyväksytty 1. asteen osayleiskaava. Siinä tontti on osoitettu majoitus- ja matkailurakennusten alueeksi (K-1). Kaavamääräyksen mukaan on asemakaavassa huolehdittava, että rakentaminen soveltuu lähistön valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristön ja -maiseman alueisiin. Tontin eteläreuna on osayleiskaavassa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (amv).
Maakuntakaavassa (vahvistettu 4.10.2010) po. alue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A), jonka suunnittelumääräyksessä edellytetään mm. luonnon, erityisesti järvi- ja rantaluonnon sekä alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön ja/tai maiseman kannalta tärkeiden alueiden ja kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen vaalimiseen ja säilymiseen sekä kestävään aluetaloudelliseen hyödyntämiseen, ja keskustatoimintojen aluetta (C), jonka suunnittelumääräyksessä edellytetään
huomioitavan erillisessä kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti ar-
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vokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. Kirjastorakennus ja Nälkälinnanmäen puisto eivät ole ko. yksilöidyssä kohdeluettelossa. Alue on muinaismuistokohdetta
(SM) 16.810 Savonlinnan kaupunkiarkeologinen alue, jolla on suojelumääräys: Alueella sijaitsee
muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevista maankäyttöhankkeista
on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Po. alueen eteläreunaa koskettaa maakuntakaavan kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue (maV)
16.551, jolla on suojelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai ympäristön kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisemaalueet taikka muut niihin verrattavat erityisarvot.
Kirjastorakennukselle ei ole voimassa olevaa purkamislupaa ja rakennus on käyttökunnossa.
MUUT SELVITYKSET
Päätöksen tausta-aineistoa ovat seuraavat selvitykset ja muistiot:
Kirjalliset selvitykset:
Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta. Etelä-Savon maakuntaliitto.
Kulttuuriympäristöselvitys – Etelä-Savon kulttuuriperinnön kehityslinjat, jatkumot ja murrokset. Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 88:2007.
Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma, tavoitteet ja strategiset linjaukset sekä toiminnan suuntalinjat vuosille 2009 - 2014. Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 6/2009.
Petri Enqvist, Savonlinnan kaupungin rakennus- ja tyylihistoria. 2003.
Osayleiskaavan selostus. Asemakaavan muutosten selostukset.
Lyhyt yhteenveto kirjastorakennuksesta ja Nälkälinnanmäen puistosta em. selvitysten perusteella:
kirjastorakennus on rakennettu v. 1964, se on arkkitehtien Kaisa Harjanne ja Maija Suurla suunnittelema, betonirunkoinen ja kalkkihiekkatiilillä ja paikoin vuolukivilaattakorostuksin verhottu kaksikerroksinen rakennus. Sen sisätilat, väritys ja yksityiskohdat ovat säilyneet pääosin alkuperäisessä
asussa. Nälkälinnanmäenpuisto istutettiin 1870-luvulla, 1873 sinne valmistui kesäravintola ja näkötorni Hungerborg (suunnitelma arkk. Constantin Kiseleff) ja pohjoisrinteelle keilarata. Puisto oli
suosittu näköala- ja huvittelupaikka. Näkötorni purettiin v. 1963. Puistoa on istutettu kirjaston valmistuttua nurmikkoalueilla ja 1900-luvun loppupuolen koristepensailla ja -puilla julkisen rakennuksen viheralueeksi vanhemman puiston puiden ja kallioalueiden lomaan.

Yleisötilaisuus:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on järjestänyt suojeluesityksestä Savonlinnassa 9.4.2013
yleisötilaisuuden. Kutsu tilaisuuteen on julkaistu Itä-Savo -lehdessä 2.4.2013 ja lähetetty kirjeenä
NSry:lle, Savonlinnan kaupungille, Museovirastolle, Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys ry:lle ja
Etelä-Savon maakuntaliitolle. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä: kaupunginvaltuutettuja ja muita
kaupungin luottamusmiehiä, esityksen tekijä, muiden yhdistysten edustajia ja kaupunkilaisia. Tilaisuudessa keskusteltiin rakennusperintölain 7 §:n 2 momentissa mainituista näkökohdista. Tilaisuudesta on laadittu muistio.
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Yleisötilaisuudessa ei tullut ilmi sellaisia uusia tietoja, jotka eivät jo sisälly suojeluesitykseen ja lausuntoihin, mutta paikallaolijoiden tahtotila puiston ja rakennuksen suojelulle ja rakennuksen uusiokäytölle tuli esille vahvana.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tutkinut asian.
Savonlinnan kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tontilla 11 olevaa kirjastotaloa, Nälkälinnanmäen puistoa eikä pysäköintialuetta suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.
PERUSTELUT
ELY-keskus katsoo, että vaikka kirjastorakennuksella ja Nälkälinnanmäen puistolla on rakennusperintölaissa tarkoitettuja suojeluarvoja, ei ko. rakennuksen ja puiston suojelemiseen voida nyt soveltaa rakennusperintölakia.
Nälkälinnanmäen luoteispuolella olevia mahdollisia arkeologisia jäänteitä ei suojella rakennusperintölailla, koska kaupunkiarkeologisten jäännösten suojelu määräytyy muinaismuistolain
(295/1963) perusteella.
Kohteen suojeluarvoista
Kirjastotalolla ja Nälkälinnanmäen puistolla on rakennusperintölain 3 §:n tarkoittamaa merkitystä
rakennushistorian ja rakennustaiteen kannalta. Tämä merkitys on paikallinen ja perustuu 8 §:n
edellyttämiin arvoihin. Kirjastotalo ja sen puisto on edustava esimerkki aikansa kulttuuripolitiikasta,
kulttuurilaitosten infrastruktuurin rakentamisesta ja aikakautensa uudistuvasta kirjastoarkkitehtuurista paikkakunnalla (8 § 2 mom. kohta 3). Nälkälinnanmäen puistolla on erityisiä ympäristöarvoja
historiallisen kerroksisuuden kannalta kaupungin ensimmäisenä julkiseksi puistoksi istutettuna
puistona ja kirjastorakennuksen viherympäristönä (8 § 2 mom. kohta 6).
Suojelu asemakaava-alueella
Rakennusperintöä suojellaan asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain
nojalla asemakaavassa. Asemakaava-alueella voidaan rakennusperintöä suojella rakennusperintölain 2 §:n 3 momentin mukaan vain, jos kohteella on 1. valtakunnallista merkitystä, jos 2. kohteen
säilymistä tai suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä, tai jos 3. kohteen suojeluun lain rakennusperinnön suojelemisesta mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.
Kirjastotalolla ja sen puistolla ei ole valtakunnallista merkitystä. Museovirasto on katsonut, että
suojelun tarve kohdistuu rakennuksen asemaan ympäristössään sekä ulkoasun ja tilajaon keskeisten ominaispiirteiden säilyttämiseen. Näiden säilyttämiseen on maankäyttö- ja rakennuslain keinovalikoima riittävä. Rakennusperintölakia koskevan hallituksen esityksen (HE 101/2009) 2 §:n 3
momentin 3 kohdan yksityiskohtaisten perustelujen mukaan asemakaavatilanteesta johtuvana
erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi kaavoituksen viivästymistä joko kunnan ottaman kannan
tai kaavoituksen resurssien vuoksi niin, että rakennuksen purkaminen tai ajan kulumisesta johtuva
kunnon rappeutuminen uhkaavat. Asemakaavamuutos on edellä selostetuin tavoin käynnistetty ja
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vireillä. ELY-keskus katsoo, ettei lainkohdan tarkoittamia erityisiä syitä ole. Nykyisessä asemakaavoitustilanteessa rakennusperintölaki ei sovellu kirjastotalon ja sen puiston suojelemiseen.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) 1 §, 2 §, 3 §, 5 §, 7 § ja 8 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla ympäristöministeriöön. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Pekka Häkkinen
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja, ylijohtaja

Kirsti Kovanen
Arkkitehti

Lisätietoja asiasta antaa ympäristölakimies Paula Vesterinen, puh. 029 502 4210 ja sähköposti
paula.vesterinen@ely-keskus.fi

JAKELU
Päätös saantitodistuksella Nälkälinnanmäki-Seura ry:lle
Päätösjäljennös saantitodistuksella Savonlinnan kaupungille
Tiedoksi: Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin maanmittaustoimisto (kun päätös
on saanut lain voiman), ympäristöministeriö. Päätösjäljennös: As Oy Eerikinmäki, As Oy Savonlinnan Eerikinkatu 3, As Oy Savonlinnan Linnankatu 15, As Oy Savonlinnan Linnanherra, As Oy Savonlinnan Linnankatu 19 ja As Oy Savonlinnan Linnankatu 21

