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VIIME VUODEN ELOKUUSSA 

Savonlinnan kaupungin vs. elin-

keinojohtajana aloittanut Jarmo 

Häkkinen toteaa, että korona-

pandemia on kohdellut toimi-

alasta riippuen yrityksiä hyvin 

eri tavoin.

– Varsinkin ravintola- ja mat-

kailualan yrittäjien keskuudessa 

tunnelmat eivät olleet syksyllä 

hyvät, vaikka kotimaiset matkai-

lijat pelastivatkin kesän. Samoin 

pienet kivijalkaliikkeet ovat olleet 

ahdingossa. Toisaalta puunjalos-

tus-, metalli- ja koneteollisuuden 

yritykset ovat kyenneet sopeutu-

maan tilanteeseen, eikä korona 

ole vaikuttanut niiden toimin-

taan sanottavasti.

Häkkinen muistuttaakin, että 

seudulla on useita, pitkät perinteet 

omaavia vahvoja yrityksiä, joiden 

tekemä pitkäjänteinen työ kan-

taa osaltaan seutua haastavien 

aikojen yli.

– UPM:n Savonlinnan vane-

ritehdas, Andritz ja Savonlinna 

Works, Metsä Woodin Punka-

harjun tehdas, Aqua ow, Joros 

ja Norelco ovat esimerkkejä yri-

tyksistä, jotka ovat pysyneet vuo-

sikymmeniä kiinni kilpailussa 

investoimalla, erikoistumalla ja 

kehittämällä tuotteitaan.

Savonlinnassa riittää myös 

edelleen intoa ryhtyä yrittäjäksi.

– Muun muassa Itä-Savon 

Uusyrityskeskuksen kautta toteu-

tui Savonlinnassa viime vuonna 30 

omistajanvaihdosta.

Isona onnistumisena Häkki-

nen pitää lisäksi Savonlinnan tek-

nologiapuisto Nohevaa, josta on 

muodostunut puunjalostusalan 

toimijoita yhdistävä keskus. 

– Parhaillaan teknologiapuis-

toon on suunnitteilla massiivipuu- 

ja hybridirakentamisen laboratorio, 

jota viedään eteenpäin kaupungin, 

Etelä-Savon kampuskiinteistöjen, 

yritysten ja Xamkin yhteistyönä. 

Valopilkkuina 

uudet koulutukset

Myös koulutusrintamalla on 

meneillään positiivien vire. Häk-

kinen sanoo, että Xamkin ja 

Ammattiopisto Samiedun uudet 

opintolinjat ovat kompensoineet 

hienosti OKL:n menetystä.

– Samoin tammikuussa 

alkoi kesäyliopistossa uusi 

it-alan korkeakoulutusväylä 

yhteistyössä Jyväskylän yliopis-

ton kanssa ja pian alkaa Tam-

pereen yliopiston järjestämä 

diplomi-insinöörikoulutus. Eli 

verkkoja on maailmalla vetä-

mässä, jotta erityisesti nuoret 

juurtuisivat tänne.

Hankkeista Häkkinen asettaa 

toiveita meneillään olevaan kult-

tuuripääkaupunkihankkeeseen, 

joka on saanut taakseen sitoutu-

neita kumppaneita.

– Ja onhan meillä odotus-

vaiheessa Tornihotellihanke ja 

Saimaan haku Unescon maail-

manperintökohteeksi, jotka toteu-

tuessaan toisivat tänne positiivista 

vipinää.

Toiveena vilkas kesä

Yhtenä Savonlinnan isoim-

mista haasteista Häkkinen 

pitää vanhempiin ikäluokkiin 

painottuvaa ikärakennetta. 

Tämä näkyy puolestaan yri-

tysten rekrytointiongelmina. 

Huolenaihe on myös se, että 

maakunnan teollisuuden yri-

tyksistä vain pieni osa vie suo-

raan tuotteitaan ulkomaille.

– Tarvitsisimme tänne 

enemmän ulkomaankaupasta 

saatavia vientituloja. Kansain-

välisille markkinoille suuntaami-

nen vaatii kuitenkin resursseja, 

joita seudun pienillä yrityksillä 

ei ole.

Melko varmaa on sekin, että 

korona kurittaa yrityksiä vielä 

tulevana kesänä. Häkkinen 

toivoo, että kotimaan matkai-

lijat tulevat uudestaan Savon-

linnaan.

– Uusia houkuttimia tarvi-

taan, ja niitä on mietittävä nyt. 

Viime kesä kuitenkin osoitti mat-

kailijoille sen, että täällä on tar-

jontaa Oopperajuhlien ulkopuo-

lellakin.

Vahvat toimialat ja 
vetovoimaiset hankkeet 
kehittävät Savonlinnaa 

MYÖS KOULUTUSPUOLELLA HYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ

Savonlinnan 

kaupungin vs. 

elinkeinojohtaja Jarmo 

Häkkinen tietää kaupungin 

haasteet, mutta luottaa 

kaupungin vahvuuksiin, jotka 

liittyvät muun muassa puu-, 

metalli- ja koneteollisuuden 

vetovoimaisuuteen 

sekä pk-yrityksiin ja 

pienyrittäjiin.
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VIIME VUODEN ELOKUUSSA 

Aalto-yliopiston biotuotetek-

niikan työelämäprofessorina 

Savonlinnassa aloittanut Juha 

Lipponen sanoo, että on ollut 

kiehtovaa päästä tekemään 

kokonaan uusia, radikaaleja-

kin asioita. 

 – Toimenkuvani on edis-

tää puuhun perustuvia uusia 

innovaatioita. Se tarkoittaa 

muun muassa materiaalien 

kehittämistä puun rakenteel-

lisista raaka-aineista eli sel-

luloosasta, ligniinistä ja hemi-

selluloosasta.

Lipponen kuvailee selluloosaa 

ihmemateriaaliksi, jolla voidaan jo 

olemassa olevilla tekniikoilla kor-

vata fossiilisista raaka-aineista val-

mistetut materiaalit, kuten muovi.

– Selluloosa on maailman 

yleisin polymeeri, jota on luon-

nossa kaikkialla ympärillämme. 

Kun selluloosan koko potenti-

aali saadaan käyttöön, ovat mah-

dollisuudet rajattomat. Puusta val-

mistetaan tulevaisuudessa monia 

todella korkean jalostusarvon 

lopputuotteita. Tulevaisuuden 

biotuotetehtaissa nämä voivat 

olla päätuotteita – eivät pelkkiä 

sivuvirtoja sellun rinnalla. Olen-

kin vitsaillut että, tavoitteenani 

ei ole vähempää kuin pelastaa 

Suomen kansantalous ja jopa 

koko maapallo. 

Lipponen sanoo, että 

Aalto-yliopiston ja Savonlin-

nan yhteistyö tarjoaa hänelle 

ainutlaatuisen tutkimusympä-

ristön, jossa molempien vah-

vuudet pääsevät oikeuksiinsa.

– Ajatus on, että selluloo-

saan liittyvät varsinaiset ideat 

tuotetaan Otaniemessä bio-

tuotetekniikan laboratoriossa. 

Kun löydämme ratkaisut, siir-

rymme Xamkin Kuitulabora-

torioon, jossa on erinomaiset 

mahdollisuudet näiden ideoi-

den pilotointiin, eli siellä voi-

daan tehdä suurempia määriä 

kehitettyjä materiaaleja.

Lipponen toteaa, että tek-

nologiapuiston kaltainen kes-

kittymä, jossa sijaitsee myös alan 

kärkiyrityksiä, tuo yliopistotut-

kimukseen oman lisänsä. Puolen 

vuoden aikana Lipponen on työs-

tänyt puolen tusinaa hankeideaa, 

joista hän toivoo edes osan pää-

tyvän teollisuuden käyttöön joko 

tutkimukseen tai jopa tuotantoon. 

Hän sanookin, että yritysten kanssa 

tehtävä tutkimus on avainasemassa.

– Oma roolini on häivyttää yli-

opistotutkimuksen ja yritysten tuo-

tekehityksen välistä aukkoa. Pyrki-

mykseni on tehdä molekyylitason 

havainnoista soveltavan tutkimuk-

sen pilottihankkeita, jotka puoles-

taan koettaisiin kumppaniyrityk-

sissä bisnesmielessä kiinnostaviksi. 

Varsinainen tuotteiden kehittämi-

nen jää sitten yrityksille itselleen.

Lipponen muistuttaa, että 

tutkimus- ja kehitystyön ohella 

yksi hänen professuurinsa teh-

tävistä on edistää Xamkin bio-

tuotetekniikan opiskelijoiden 

koulutuspolkua Aalto-yliopiston 

maisterikoulutukseen.

– Jos saisimme tätä kautta 

tähän työhön mukaan opiskeli-

joita, olisi se hieno juttu.

Työelämäprofessori Juha Lipposen johdolla 
molekyylit muuttuvat puualan innovaatiohankkeiksi

LUONNONVARAKESKUKSEN, 

Luke, Savonlinnan teknologia-

puiston yksikössä puuntuotok-

sen tutkimusprofessorina 1.2. 

aloittanut Jari Hynynen sanoo 

olevansa erittäin tyytyväinen, että 

työ mahdollisti pysyvän muuton 

Savonlinnaan. Aiemmin Viikissä 

työskennellyt tutkija sanoo, että 

23 paikkakunnalla toimiva Luke 

suhtautuu myötämielisesti työn-

tekijöidensä sisäisiin siirtoihin.

– Meillä on mökki Sulkavalla 

Pihlajavedellä, ja lisäksi Luken 

Punkaharjun toimipiste ja sen 

metsät ovat tulleet tutuksi tutki-

jauran aikana. Oli hienoa päästä 

lähemmäksi mökkiä ja luontoa.

Tutkijan urallaan erilaisissa 

tehtävissä, myös tutkimusjohta-

jana, toiminut Hynynen sanoo 

olevansa omimillaan konk-

reettisen tutkimustyön 

parissa.

– Kokeneena 

tutkijana olen 

usein tutkimus-

ryhmässä spar-

raajana, mutta 

kyllä minä nyr-

kit savessa teen 

paljon varsinaista 

tutkimustakin.

Useissa kansain-

välisissä ja kansallisissa 

metsäalan asiantuntijaryhmissä 

mukana oleva Hynynen kehuu 

Savonlinnan olosuhteita met-

säntutkimukselle loistaviksi. 

Luken toimitiloihin kuuluu 

myös moderni kuusen kasvul-

lisen lisäyksen laboratorio, ja 

Punkaharjun havaintometsä 

puolestaan tarjoaa autenttista 

ja havainnollista tietoa muun 

muassa ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista puihin. Teknolo-

giapuiston puualan osaamiskes-

kittymää Hynynen pitää erin-

omaisena toimintaympäristönä 

Lukelle, joka pyrkii yleisestikin 

tekemään yhteistyötä eri toimi-

joiden kanssa. 

– Monialainen yhteistyö on 

se, mistä ne parhaimmat ideat 

yleensä kumpuavat.

Metsien monimuotoisuus 

turvattava

Hynysen tutkimustyön painopiste 

on puuntuotoksessa ja siihen liit-

tyen metsien käytön kokonaiskes-

tävyydessä. 

– Tutkimusryhmämme tut-

kii erilaisten metsänkäsittelyme-

netelmien vaikutusta paitsi puun-

tuotokseen ja kannattavuuteen 

myös metsän monimuotoisuu-

teen sekä hiilen sidontaan. Tut-

kimukset perustuvat isoihin mit-

tausaineistoihin, joiden pohjalta 

tuotamme tutkimustietoa muun 

muassa metsänhoidon suositus-

ten pohjaksi. Täällä tehdään pal-

jon myös puuaineen laatuun liit-

tyvää tutkimusta ja selvitetään, 

miten siihen voidaan vaikuttaa 

metsänjalostuksella.

Hynysen tutkimusyhteis-

työn piiriin kuuluvat myös luon-

non aiheuttamien tuhojen enna-

kointi ja keinojen löytäminen 

tuhojen minimoimiseksi, olipa 

niiden aiheuttajana myrsky tai 

juurikääpä. Savonlinnan seu-

dulla Hynynen pitää lisäksi tär-

keänä metsänkasvatuksen vesis-

tövaikutusten minimointia.

– On mietittävä tarkoin, 

miten turvataan kasvu mutta 

vältetään haitta-aineiden jou-

tuminen vesistöön. Keinoja on, 

mutta ne pitäisi lanseerata. On 

kaikkien etu, että vesistöt pysy-

vät kirkkaana.

Metsänkasvatuksen haas-

teeksi Hynynen nimeääkin eri 

metsän käyttömuotojen yhteen-

sovittamisen. Metsien moninai-

suudesta huolehtimalla voidaan 

parhaiten turvata edellytykset 

metsien monipuoliseen hyödyn-

tämiseen.

– On tärkeää, että met-

sät pysyvät vastustuskykyisinä ja 

palautuvat isoistakin muutok-

sista. Tutkimuksilla pyrimme löy-

tämään menetelmiä, joilla metsien 

moninaisuus ja elinvoimaisuus säi-

lyy erilaisissa metsissä.

LUKEN PUUNTUOTOKSEN TUTKIMUSPROFESSORI JARI HYNYNEN:

Savonlinnassa on hyvät edellytykset 
metsäntutkimukseen

Työelämäprofessori 

Juha Lipponen sanoo, 

että Aalto-yliopiston 

ja XAMK:n yhteistyö tarjoaa 

erinomaiset edellytykset 

puualan innovaatioille.

Kuva: Aalto University/

Kukka-Maria 

Rosenlund

Työelämäprofessori 

Juha Lipponen sanoo, 

että Aalto-yliopiston 

ja Xamkin yhteistyö tarjoaa 

erinomaiset edellytykset 

puualan innovaatioille.

Kuva: Aalto University/

Kukka-Maria 

Rosenlund

Puuntuotoksen

tutkimusprofessorina 

Savonlinnassa 1.2. 

aloittanut Jari Hynynen 

toteaa, että Savonlinnan 

seutu on metsäntutkimuksen 

kannalta ihannepaikka 

monessa suhteessa.
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PUUJALOSTUSTEOLLISUUDELLE 

optimointiratkaisuja suunnittele-

van ja tuottavan Teknosavo Oy:n 

toimitusjohtaja Hannu Hämäläi-

nen esittelee tyytyväisenä viime 

vuoden lokakuussa teknologia-

puisto Nohevaan valmistuneita 

uusia toimitiloja. Hämäläinen 

kiittelee Savonlinnan kaupunkia 

yhteistyöstä, jonka myötä yrityk-

sen toiminta saatiin yhden katon 

alle.

– Otimme kaupunkiin 

yhteyttä sopivan kiinteistön löy-

tämiseksi, ja meille ehdotettiin 

sijoittumista teknologiapuistoon. 

Asiat etenivät hienosti, ja loppu-

tulos täyttää kaikki tarpeemme. 

Mielenkiinnolla seuraamme 

ensimmäisen talven aikana, 

miten talo toimii, sillä 

täällä on paljon auto-

matiikkaa.

H ä m ä l ä i n e n 

lisää, että sijainti 

alueella, jossa on 

monipuolista puunja-

lostukseen liittyvää toi-

mintaa, on iso etu yrityk-

selle.

– Teemme yhteistyötä tek-

nologiapuistossa sijaitsevien yri-

tysten, Luonnonvarakeskuksen, 

Xamkin ja Kuitulaboratorion 

kanssa. Muun muassa Kuitula-

boratoriosta ja Xamkista voimme 

vuokrata käyttöömme laitteita, 

jotka liittyvät omiin tutkimuk-

siimme ja testauksiimme. Kaiken 

muun ohella on tärkeää, että täällä 

on henkilöstöruokala kävelymat-

kan päässä.

Optimointitekniikka 

säästää rahaa ja luontoa

Teknosavo on noussut 30 toimin-

tavuotensa aikana alansa merkittä-

väksi kansainväliseksi yritykseksi, 

jonka osaamiselle on kysyntää eri 

puolilla maailmaa. Ensimmäisen 

oman tuotteensa Teknosavo toi 

markkinoille vuonna 1994, ja tällä 

hetkellä yrityksellä on yli kymme-

nen puujalostuksen optimointi-

tekniikkaan liittyvää patenttia.

– Ensimmäisen paten-

tin kehitimme yhdessä profes-

sori Pertti Puumalaisen kanssa. 

Olemme ensimmäinen yritys, 

joka hyödynsi värianalyysiä puun 

tutkimisessa.

Teknosavon optimointitek-

niikan suunnittelu- ja kehitys-

työ tähtää siihen, että puunja-

lostustehtaat saavat puusta irti 

suurimman mahdollisen hyödyn 

mahdollisimman pienellä energi-

ankulutuksella. Optimointi alkaa 

tehtaan portilta ja jatkuu aina sel-

lun keittimelle saakka. Tehtaalle 

tekniikka tuo vuositasolla par-

haimmillaan satojen tuhansien 

eurojen säästöjä.

– Pyrimme optimoimaan 

puun taloudellisen hyödyn eri-

laisilla mittaus- ja analyysitek-

niikoilla, jotka tuottavat puusta 

äärimmäisen tarkkaa tietoa. 

Samalla kyse on luontoarvot huo-

mioivasta vihreästä teknologiasta.

Hämäläinen korostaa, että 

pääosin kansainvälistä kauppaa 

käyvä yritys on pitkälti savonlin-

nalainen muutoinkin kuin sijain-

tinsa perusteella.

– Työntekijämme ovat täältä 

kotoisin, ja käytämme alihankki-

joina mahdollisimman paljon pai-

kallisia yrityksiä.

Puunkäsittelyn optimointitekniikka 
on osa modernia puunjalostusta

TEKNOSAVO ON KOTIUTUNUT HIENOSTI TEKNOLOGIAPUISTOON

METSÄ GROUP KONSERNIIN KUU-

LUVAN Metsä Woodin Punkahar-

jun tehtaanjohtaja Petri Mikko-

lalla on syytä tyytyväisyyteen, sillä 

vuoden ajan jatkunut koronapan-

demia ei ole juurikaan vaikuttanut 

tehtaiden tuotantoon. 

– Tilausnäkymät ovat 

hyvät. Toki korona näkyy teh-

taan arjessa sikäli, että nouda-

tamme tiukkaa linjaa suhteessa 

hygieniaan ja maskien käyttöön. 

Samoin töihin ei tulla oireisena 

eikä myöskään silloin, jos joku 

perheenjäsenistä on oireinen. 

Onneksemme olemme vältty-

neet altistumisiltta sekä tartun-

noilta.

Erityisen iloinen Mikkola on 

siitä, että vuoden 2019 keväällä 

kertopuutehtaalle valmistunut 

kolmas tuotantolinja toimii nyt 

täydellä kapasiteetilla, kun rekry-

tointien jälkeen linjastolle saatiin 

yksi vuoro lisää työntekijöitä. Teh-

taan viisivuorojärjestelmä takaa 

sen, että tehdas toimii keskeytyk-

sittä yötä päivää.

 – Rekrytoimme vuoden vaih-

teessa 40 uutta työntekijää lin-

jastoilla sijaitseville työpisteille. 

Työntekijät löytyivät lähinnä 

Savonlinnan talousalueelta.

Kertopuutehtaan kolmen 

linjan vuosittainen yhteistuotan-

tokapasiteetti on 195  000 kuu-

tiota, josta uuden linjan osuus on 

65 000 kuutiota.

– Vähitellen olemme saa-

vuttamassa linjastolle investoin-

tivaiheessa asetetun tuotantoka-

pasiteetin.

Punkaharjulla on 

hyvä toimia

Metsä Woodin Punkaharjun 

kertopuutehtaalla ja vierei-

sellä vaneritehtaalla työsken-

telee yhteensä noin 500 työn-

tekijää. Mikkola sanoo, että 

tähän saakka työvoimaa on 

ollut hyvin saatavilla. Yhtiö 

panostaa myös työviihtyvyy-

teen ja tekee vuosittain työn-

tekijöiden tyytyväisyyttä kar-

toittavan kyselyn.

– Pyrimme kyselyistä saa-

tujen tulosten perusteella etsi-

mään yhdessä työntekijöiden 

kanssa ratkaisuja esille noussei-

siin ongelmiin. Yleisesti ottaen 

Metsä Woodilla on hyvä maine 

työnantajana.

Hyvältä näyttää myös puura-

kentamisen saralla, jolle Mikkola 

povaa menestystä jatkossakin. 

Hän muistuttaa, että ilmaston-

muutoskeskustelun myötä kerto-

puun arvostus rakennusmateriaa-

lina vahvistuu koko ajan.

– Hiilineutraalisuus on yksi 

Metsä Groupin tärkeimmistä 

arvoista, ja kertopuu hiiltä sitovana 

tuotteena sopii hienosti konsernin 

kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tehtaanjohtaja antaa tunnus-

tusta Savonlinnan kaupungille, 

joka on edesauttanut uusien inves-

tointien tekoa.

– Meidän näkökulmastamme 

katsottuna kaupunki on halunnut 

olla osaltaan edistämässä puunja-

lostusteollisuuden sijoittumista 

seudulle.

Kertopuulla on hyvät näkymät
METSÄ WOODIN PUNKAHARJUN TEHDAS TOIMII TÄYDELLÄ LAAJUUDELLA

– Tämä haketta 
analysoiva ChipSmart 
3D on lähdössä pienen 

tauon jälkeen taas 
maailmalle, Teknosavo Oy:n 
toimitusjohtaja ja perustaja 

Hannu Hämäläinen 
sanoo.

Metsä Woodin 
Punkaharjun 

kertopuutehtaalle vuoden 
2019 keväällä valmistunut 
kolmas linja toimii täydellä 

kapasiteetillaan.

Kuva: Vesa Berg/Metsä 
Wood
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SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMIÄ 

SUUNNITTELEVAN ja valmista-

van Norelco Oy:n toimitusjoh-

taja Ari Hämäläinen sanoo, että 

koronapandemia ei ole aiheuttanut 

lähes 60-vuotiaan perheyrityksen 

toimintaan suurempia ongelmia.

– Viime vuonna kysyntä jat-

kui tavalliseen tapaan, mutta alussa 

oli haastetta, kun työmaat menivät 

kiinni ja siirtyivät. Samoin ulko-

mailta oli vaikeuksia saada tiet-

tyjä komponentteja. Nyt tilanne 

on kuitenkin normalisoitunut.

Norelcolla on kaksi tehdasta 

Savonlinnassa ja yksi Kuopiossa. 

Yrityksen 210 työntekijästä 170 

on Savonlinnassa. Kasvuhakui-

sen yrityksen toimitusjohtaja toi-

voo helpotusta erityisesti työvoi-

man saatavuuteen, joka on viime 

vuosina osoittautunut yllättävän 

haastavaksi.

– Pysyvän työvoimaan saa-

minen on vaikeaa, kun nuoriso 

muuttaa niin herkästi kasvukes-

kuksiin. Ulkopaikkakuntalai-

sia työnhakijoitakin yritys itses-

sään kiinnostaa, mutta muutto 

Savonlinnaan on monelle kynnys-

kysymys. Kilpailukyvyn kannalta 

toinen haaste on pitkät kuljetus-

matkat, mutta siinä suhteessa koti-

maiset kilpailijatkin ovat samalla 

viivalla.

Alallaan Suomen suurin 

on ylpeä osaamisestaan 

Perheyrityksen menestyksen salai-

suutena Hämäläinen pitää pitkä-

jänteistä työtä, jossa ei ole lähdetty 

seuraamaan trendejä tai muoti-il-

miöitä.

– Olemme edenneet rauhal-

lisesti ja harkinneet riskit tarkoin. 

Toimintaa on pyritty kehittämään 

omalla rahalla ja investointeja teh-

täessä on mietitty tarkkaan niiden 

hyödyllisyys ja tarpeellisuus.

Hämäläinen korostaa, että 

alalla ei voi jäädä paikoilleen, 

sillä toimintaympäristöt muuttu-

vat nopeaan tahtiin muun muassa 

energian tuotantolaitteiden tek-

nologian muuttuessa yhä älyk-

käämmäksi.

– Myös me investoimme 

koko ajan sisäiseen digitaaliseen 

tuotantoympäristöömme ja hyö-

dynnämme siinä älyteknologiaa. 

Meillä on omaa vahvaa osaamista 

tietokonejärjestelmistä ja niiden 

suunnittelusta, mikä on iso etu 

kehitystyössä. 

Alallaan Suomen suurim-

man yrityksen toimitusjohtaja 

pitää Savonlinnaa haasteista 

huolimatta juuri sopivana paik-

kana sekä itselleen että yrityk-

selleen. Savonlinnan kauppaka-

mariosaston puheenjohtajana 

toimiva Hämäläinen arvostaa 

kaupungin palveluja yrittäjille, 

mutta harmittelee samalla jat-

kuvasti lisääntyvää byrokratiaa, 

joka syö yritysten resursseja. 

Esimerkiksi ALV-ilmoituksen 

uudistaminen tulee Hämäläi-

sen mukaan toteutuessaan joh-

tamaan varmuudella useissa 

yrityksissä suuriin tietojärjes-

telmäongelmiin ja ajaa yrityk-

siä kalliisiin ulkoistuksiin.

– Kauppakamariosaston 

jäsenillä on hyvin positiivinen 

asenne Savonlinnan seudun 

kehittämiseen, mutta korona 

on vaikeuttanut kauppakama-

rin tavoitteiden toteuttamista. 

Haluaisimme kehittää yhteis-

työtä kaupungin elinkeinotoi-

men kanssa käytännönlähei-

sempään suuntaan.

Pitkäjänteinen kehitystyö tuottaa tulosta
NORELCO OY PANOSTAA TUOTEKEHITYKSEEN JA TEHOKKUUTEEN

ITÄ-SAVON KOULUTUSKUN-

TAYHTYMÄN JOHTAJA ja Ammat-

tiopisto Samiedun rehtori Jukka 

Mustonen iloitsee, että ammat-

tiopisto on kyennyt vastaamaan 

toimintaympäristön muutok-

seen kehittämällä ja laajentamalla 

toimintaansa. Myös Samiedun 

talous on kunnossa reformiajan 

systemaattisen kehitystyön tulok-

sena. 

– Kasvu näkyy muun muassa 

siinä, että Samiedun kehittämis-

hankesalkku on noussut mil-

joonasta eurosta reiluun viiteen 

miljoonaan euroon. Myös kou-

lutuskuntayhtymän henkilöstö-

määrä on kasvanut huomattavasti, 

ja uutta henkilökuntaa rekrytoi-

daan parhaillaankin.

Samieduun tulee vuosita-

solla tutkinto-opiskelijaksi noin 

1650 opiskelijaa. Väestöraken-

teen muutos ilmenee nuorten 

osuudessa, sillä peruskoulun jäl-

keen yhteishaun kautta ammat-

tiopistoon tulee enää noin 200 

nuorta ja jatkuvan haun kautta 

puolestaan noin 1000 eri ikäistä 

opiskelijaa. Opiskelijahankintaa 

Samiedu vahvistaa jatkuvasti tar-

joamalla enemmän koulutuksia 

myös verkossa opiskeltavaksi.

– Nykyinen paikallinen 

opiskelijavolyymi ei riitä, vaan 

tarvitaan maantieteellisesti kat-

tavampaa opiskelijahankintaa. 

Verkkopohjainen opiskelu riittä-

vällä lähiohjauksella sopii yhä laa-

jemmalle opiskelijajoukolle.

Mustonen muistuttaa, että 

kokonaisten tutkintojen ohella 

Samiedussa on tarjolla runsaasti 

tutkinnon osia, joita kuka tahansa 

voi opiskella työn ohessa ja nos-

taa omaa osaamistasoaan tai oppia 

kokonaan uusia taitoja. Trendi on 

ollut kasvussa, ja vuositasolla suo-

ritetaankin noin 5000 tutkinnon 

osaa.

– Koulutusyhteistyö seudun 

yritysten, TE-toimiston ja Savon-

linnan elinkeinopalvelujen kanssa 

on tiivistä. Järjestämme koulutusta 

eri tarpeisiin joustavasti ja yritys-

ten osaajatarve huomioiden.

Lisää uusia 

koulutuksia haussa

Samiedun työelämälähtöisyys 

näkyy myös uusien tutkintojen 

tarjonnassa. Näistä hyviä esimerk-

kejä ovat perustason ensihoitaja-

koulutus, luonto- ja eräopaskou-

lutus, kylmäaineasentajakoulutus 

ja media-alan koulutukset. Lisäksi 

Samiedu hakee järjestämislupaa 

kahteen Xamkin uusiin koulu-

tuksiin johtavaan perustutkintoon 

ja 11 ammatti- ja erikoisammatti-

tutkintoon. Hakemukset ovat par-

haillaan opetus- ja kulttuuriminis-

teriön käsittelyssä.

–    Samoin haemme kuu-

den englanninkielisen tutkinnon 

anto-oikeutta. Tutkintojen 

saaminen mahdollistaisi 

muun muassa sen, että 

esimerkiksi ulko-

maalaistaustaiset 

ravintola- ja cate-

ring-alan sekä 

m a t k a i l u a l a n 

opiskelijat oli-

sivat Savonlin-

nan seutukunnalla 

kesäajat töissä ja tal-

vet Lapissa oppia saa-

massa.

Mustonen on tyytyväinen, 

että Samiedun yhteistyö Xamkin 

kanssa on hyvällä tasolla ja tiivis-

tyy jatkuvasti. 

– Rakennamme yhdessä opin-

topolkuja Samiedusta Xamkiin. 

Lisäksi opiskelijat ristiinopiske-

levat sujuvasti opintoja oppilai-

tosten välillä.

Keskiössä työelämälähtöisyys ja opintojen joustavuus
SAMIEDU LAAJENTAA KOULUTUSTARJONTAANSA

– Samiedu 
on joustava, 

ketterä ja laadukas 
ammatillinen kouluttaja. 
Opiskelijapalautteet ovat 

vuodesta toiseen hyviä, Itä-Savon 
koulutuskuntayhtymän johtaja ja 
Ammattiopisto Samiedun rehtori 

Jukka Mustonen sanoo.

Kuva: Ammattiopisto 
Samiedu

Norelco Oy:n 
toimitusjohtaja 
Ari Hämäläinen 

on tyytyväinen alan 
kehitysnäkymiin mutta 

toivoo ratkaisua 
työvoiman 

saatavuusongelmaan.
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Laiturilla 2 -hanke tukee monipaikkaisuutta
SAVONLINNAN SEUTU HOUKUTTELEE ETÄTYÖPAIKKANA

MONIPAIKKAISUUS eli elämi-

sen jakautuminen useisiin paik-

koihin osoittautui voimavaraksi 

viime vuonna, kun ihmiset siirtyi-

vät poikkeusoloissa sankoin jou-

koin tekemään etätöitä toimis-

toista kotikonttoreihin. Monen 

kohdalla kotikonttori tarkoitti 

toisella paikkakunnalla sijaitse-

vaa vapaa-ajan asuntoa. Savon-

linnan seudulla vapaa-ajan asu-

misen kehittämistyötä Laiturilla 

2 -hankkeen tiimoilla tekevä pro-

jektikoordinaattori Panu Litma-

nen sanookin, että koronapande-

mia on lisännyt kuluneen vuoden 

aikana myös Savonlinnan seudun 

vetovoimaisuutta. 

– Data osoitti, että pääkau-

punkilaiset suuntasivat viime 

keväänä Etelä-Savoon mökeille. 

Samalla myös seudun mökkikiin-

teistökauppa lähti nousuun.

Litmanen arvioi, että pan-

demian myötä aiemmat Savon-

linnan haasteet, kuten saavutet-

tavuus ja pienuus, kääntyivätkin 

vahvuuksiksi.

– Etätöissä elämisen väljyys 

ja mahdollisuus rentoutua työn 

ohessa luonnossa ovat tärkeitä 

vetovoimatekijöitä. Enää ei hait-

taa, vaikka matka mökille kestäi-

sikin vähän pidempään.

Litmanen sanoo, että moni-

paikkaisuuden ja etätöiden lisään-

tyminen ovat iso mahdollisuus 

Savonlinnan seudulle ja sen pal-

velujen tarjoajille. 

– Maailma tuskin palaa enää 

vanhaan. Maailman suurin etä-

työkokeilu on osoittanut, että 

aika monta työtä voi tehdä paik-

kariippumattomasti, kun tietolii-

kenneinfra, palvelut ja muut olo-

suhteet ovat kunnossa.

Palvelujen helppous lisää 

vetovoimaa

Litmanen toteaa, että koronapan-

demia toi esille palvelujen pullon-

kauloja. 

– Tarvetta on muun muassa 

joustavasti toimiville etätyöpis-

teille. Laiturilla 2 -hankkeessa on 

mukana yrittäjien pilottiryhmä, 

jonka kanssa pohdimme poru-

kalla tätäkin asiaa.

Litmanen muistuttaa, että 

monipaikkaiset asujat ovat usein 

tarpeiltaan lähellä vakiasukkaita. 

Paikkakuntaa tuntemattomalle 

haaste on muun muassa palve-

luiden löydettävyys. Litmanen 

sanookin, että paikallisten yrit-

täjien on hyvä viedä palvelui-

taan verkkoon ja toisaalta myös 

tunnistettava uusien palvelujen 

tarve. 

– Toki liiketoiminnan on 

oltava myös kannattavaa. Esi-

merkiksi etätyötilojen tarjoami-

sessa yksi ratkaisu voisi olla yksi-

nyrittäjien välinen yhteistyö, 

jolloin kuluja saadaan jaettua ja 

tilojen käyttöä tehostettua vuok-

raamalla niitä myös lyhytaikaiseen 

tarpeeseen. Toimiva käytäntö on 

myös vinkkaussysteemi, jossa yrit-

täjät kertovat asiakkaille toistensa 

palveluista. 

Laiturilla 2 -hanke pyrkii 

osaltaan saattamaan yhteen seu-

dun virkamiehiä, yrittä-

jiä, vakiasukkaita ja moni-

paikkaisia asukkaita.

– On tärkeää, että monipaik-

kaiset asukkaat, kuten etätyötä 

seudulla tekevät, pääsevät osal-

listumaan kaupungin kehittämi-

seen. Olemme järjestäneet muun 

muassa eri-

laisia työpa-

joja, joissa eri osa-

puolet ovat päässeet kertomaan 

kehitystoiveistaan. Suora dialogi 

auttaa eteenpäin, kuten esimer-

kiksi Savonlinnan kumppanuus-

pöydissä on huomattu.

DIGITALISAATIO ON NYKYISIN 

TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA yritysten 

kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja 

parantamisessa. Kirkkokadulla 

sijaitsevan SFD Hair Oy:n Iiris 

Muhonen sanookin olevansa erit-

täin tyytyväinen, että päätti reilu 

vuosi sitten kutsua Digipor-

taat-hankkeen yritysneuvojan 

tekemään yrityksestään digiosaa-

miskartoituksen. Maksuttoman 

alkukartoituksen lisäksi hanke 

tarjoaa eteläsavolaisille yrityk-

sille tarvelähtöistä digikoulutusta. 

– Osallistuin hankkeen alku-

kartoitukseen, sillä halusin tietää, 

millä tasolla yrityksemme digi-

talisaatio on ja mitä taitoja tar-

vitsemme lisää. Samoin minua 

kiinnosti hankkeen laaja koulu-

tustarjonta, jota yrittäjä pääsee 

hyödyntämään alkukartoituksen 

jälkeen todella pientä maksua 

vastaan.

Mitä hankkeen kou-

lutuksiin tulee, Muho-

nen naurahtaa olevansa 

niiden suurkuluttaja.  

Reilun vuoden aikana 

hän arvioi osallistu-

neensa jo yli kymmeneen 

koulutukseen, kuten esimer-

kiksi Google Forms -koulutuk-

seen sekä Canva- ja Videosta voi-

maa -työpajoihin.

– Olen saanut koulutuksista 

paljon vinkkejä, jotka on voitu 

viedä suoraan käytäntöön. On ollut 

hauska oivaltaa, miten kaikkea voi 

tehdä pelkästään kännykällä.

Digitalisaatio turvasi 

kassavirran

SFD Hair Oy on perustettu 

vuonna 1973. Vuosikymmenien 

saatossa yritys on kokenut useita 

muutoksia. Tänä päivänä SFD 

Hairin liiketoimintaan kuuluu 

peruukkien ja hiustuuhenteiden 

sekä hiusalan tuotteiden ja työvä-

lineiden maahantuonti ja myynti. 

Asiakkaita ovat ammattioppilai-

tokset sekä parturi- ja kampaa-

moliikkeet eri puolilla Suomea. 

Lisäksi yritys kouluttaa alan toi-

mijoita etsimään vaihtoehtoja asi-

akkaille, joiden omat hiukset har-

venevat tai lähtevät kokonaan pois.

Muhonen sanoo, että digitai-

tojen vahvistamisella on ollut pit-

kään toimineelle yritykselle iso 

merkitys. Hän arvioi, että ilman 

panostusta digitalisaatioon korona 

olisi heikentänyt yrityksen kassa-

virtaa huomattavasti.

– Korona siirsi kaupankäyn-

nin verkkoon. Olimme valmiita, 

sillä olimme kehittäneet vuonna 

2015 perustamaamme verkko-

kauppaa koulutusten pohjalta, ja 

myynti lähti kasvamaan.

Muhonen lisää, että paran-

tuneet digitaidot ovat tuoneet 

omaan toimintaan varmuutta 

ja avanneet uusia mahdolli-

suuksia.

– Olemme kehittäneet 

muun muassa verkkokoulu-

tusta, joka on hiomista vaille val-

mis. Ajatus on, että jatkossa sat-

saamme vielä yrityksen sisäiseen 

digitalisaatioon muun muassa 

kehittämällä varaston seuranta-

järjestelmää.

Myös muita yrittäjiä Muho-

nen kannustaa osallistumaan Digi-

portaat-hankkeeseen. Hän kehuu 

monipuolisia koulutuksia, joista 

on yrittäjille konkreettista hyötyä. 

Myös kouluttajat ovat olleet asian-

tuntevia ja innostavia.

– Lisäksi koulutuksiin sisäl-

tyy paljon materiaalia, johon voi 

aina tarvittaessa palata. Siitä voi-

sin antaa myös erikoiskiitoksen, 

että korona ei lopettanut koulu-

tuksia, vaan ne siirtyivät notkeasti 

verkkoon.

Digiportaita noustaan yrittäjän tahtiin
IIRIS MUHONEN ARVOSTAA KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ DIGIPORTAAT-HANKETTA

– Korona on 
osaltaan tuonut esille 
monipaikkaisuuteen 

sisältyviä mahdollisuuksia, 
Laiturilla 2 -hankkeen 
projektikoordinaattori 
Panu Litmanen sanoo.

– Digiportaat-
hankkeen koulutukset 
sattuivat yrityksemme 

kannalta erittäin hyvään 
ajankohtaan, SFD Hairin 

Iiris Muhonen sanoo.
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Savonlinnan elinkeinopalvelujen liite

www.elinkeinopalvelut.fi 

Suunnitteilla palvelukokonaisuus 
korkean profi ilin vieraille

KYÖSTI KAKKONEN: RAUHALINNAN ENTISÖINTI ON INVESTOINTI SEUDUN KULTTUURIPERINTÖÖN

Savonlinnan elinkeinoelämään liittyvää tilastotietoa

– RAUHALINNA TULEE OLEMAAN

kunnostustöiden valmistuttua yksi 

merkittävimmistä turistinähtä-

vyyksistä Savonlinnan seudulla.

Näin toteaa vuonna 1900 val-

mistuneen pitsihuvilan lokakuussa 

2019 itselleen ostanut kauppaneu-

vos Kyösti Kakkonen ja myöntää 

samalla, että vision eteen on pitä-

nyt tehdä paljon töitä ja tekemistä 

riittää edelleenkin. Huonolla hoi-

dolla olleeseen historialliseen 

rakennukseen oli ehtinyt tulla ajan 

myötä isojakin vaurioita. Puura-

kenteiden uusimisen ohella myös 

talotekniikka on tuotu nykyaikaan. 

– LVI-puolen tekniikka on lai-

tettu kokonaan uusiksi viimeistä 

johtoa myöten. Lämmitysmuo-

doksi rakennukseen valittiin maa-

lämpö, joka on pitkällä tähtäimellä 

energiataloudellinen ratkaisu.

Kakkonen vakuuttaa, että jäl-

jellä olevasta isosta työmäärästä 

huolimatta Rauhalinnan remontti 

valmistuu tämän vuoden loppuun 

mennessä. Työmaalla on parhail-

laankin noin 30 hengen työpo-

rukka, josta iso osa on paikalli-

sia osaajia.

– Nyt kun työt ovat edenneet 

vaiheeseen, jossa laitetaan sisäpin-

toja, myös näkyvää jälkeä syntyy 

enemmän.

Aikahyppy menneeseen

Museovirasto on koko ajan ollut 

vahvasti mukana Rauhalinnan 

ennallistamisessa.

– Museovirasto valvoo osal-

taan, että suojellun kohteen enti-

söintityöt tehdään sekä sisä- että 

ulkopuolelta hankkeen mukai-

sesti ja pieteetillä. Muun 

muassa vanhaa maali-

pintaa ja tapettimalleja 

on etsitty avaamalla 

seiniä. Yhteistyö on 

sujunut hienosti, sillä 

molemmilla on sama 

päämäärä: palauttaa 

pitsihuvila entiseen lois-

toonsa.

Projekti ei rajoitu vain 

päärakennukseen. Muun muassa 

vanha rantasauna tullaan pur-

kamaan ja tilalle rakennettaan 

tavallisen sauna lisäksi savu-

sauna. Uuteen rantapaviljonkiin 

pystyy myös majoittumaan. Pitsi-

huvilan viereen on jo valmistunut 

useita vierashuoneistoja sisältävä 

uusi vierastalo, jonka ulkovuoraus 

on tehty Museoviraston ohjeen 

mukaisesti paanuilla. 

– Museovirasto halusi, että 

uudisrakennus erottuu Rauhalin-

nan tyylistä. Lopputulos on upea.

Taiteen ja kulttuurin ystä-

vänä tunnettu Kakkonen suhtau-

tuu intohimolla myös pitsilinnan 

sisustamiseen. Hän on vuoden 

ajan kiertänyt huutokauppoja ja 

kerännyt niistä ajan henkeen sopi-

vaa esineistöä, joka täydentää Rau-

halinnaan jäänyttä irtaimistoa.

– Ajatus on, että Rauhalin-

naan astuva vieras ottaa askeleen 

menneeseen ja kokee täydellisen 

aikahypyn 1900-luvun alkuun.

Ainutlaatuinen 

matkailukohde

Mikä sitten on kauppaneuvoksen 

visio Rauhalinnan tulevasta käy-

töstä? Kakkonen näkee Rauhalin-

nan korkean tason vaihtoehtona 

matkailijoille, jotka odottavat 

palveluilta tavallista enemmän. 

Majoitustilaa löytyy noin 30 hen-

kilölle. Lisäksi palveluihin tulee 

kuulumaan huippuluokan keit-

tiöpalvelut. Rannan pengerrys 

on uusittu, jotta höyrylaivat pää-

sevät laituriin noutamaan vieraita 

vaikkapa oopperaan.

– Maailmalla ja kotimaassa-

kin löytyy asiakkaita, jotka arvos-

tavat luonnonrauhaa, omaa tilaa 

sekä turvallisuutta höystettynä 

kulttuurilla ja luksuspalveluilla.

Myös kauppaneuvos itse 

sanoo arvostavan Savonlinnan 

seudulla erityisesti seudun ainut-

laatuista järviluontoa ja kulttuu-

ritarjontaa.

– Pelkästään Oopperajuh-

lilla olen käynyt joka vuosi vuo-

desta 1982 lähtien. Ja luonnosta 

puheen ollen, olen Rauhalinnan 

laiturista omin silmin nähnyt nor-

pan. Missä muualla tällainen voisi 

olla mahdollista?
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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin 
Savonlinnan kampuksen opiskelijamäärä

Savonlinnan muuttotase
Savonlinnan yritysten liikevaihdon kehitys (1000 euroa)

Työttömien osuus Savonlinnan 
työvoimasta 2015–2020

Kauppaneuvos 

Kyösti Kakkonen 

uskoo, että Rauhalinna 

nousee remontin 

valmistuttua yhdeksi 

seudun tunnetuimmaksi 

matkailukohteeksi.



Ulla Hannikainen

yrityspalvelusihteeri

Ajanvaraukset ja asiakaspalvelu
Vapaat toimitilat ja tontit
Yrityskummitoiminta

+358 44 571 5837
ulla.hannikainen@savonlinna.fi 

Jarmo Häkkinen

vs. elinkeinojohtaja

+358 44 417 4008
jarmo.hakkinen@savonlinna.fi 

Juha Turtiainen

yrityspalvelupäällikkö

Yritysneuvonta ja -rahoitus

Kasvuyrityspalvelut

Kansainvälistymispalvelut

Venäjäpalvelut, Teolliset investoinnit

+358 44 571 5853
juha.turtiainen@savonlinna.fi 

Savonlinnan elinkeinopalvelut
Palvelemme kaupungintalolla, Olavinkatu 27 D-osa. Kaupungintalon palvelupiste: Olavinkatu 27 B-osa 1. krs

Savonlinnan Hankekehitys Oy
Palvelemme kaupungintalolla, Olavinkatu 27 D-osa.

Itä-Savon uusyrityskeskus
Puistokatu 1, 57100 Savonlinna (Käynti sisäpihan puolelta) | ww.isuyk.fi 

Savonlinnan Yritystilat Oy
Puistokatu 5, 57100 Savonlinna | www.slnyritystilat.fi 

Saimaa-ilmiö2026
www.saimaailmio2026.fi 

Savonlinnassa sinua palvelevat:

elinkeinopalvelut.fi KEHITTYVÄ SAVONLINNA

Niina Härkönen

assistentti

Digiportaat -hanke
+358 44 417 4996
niina.harkonen@savonlinna.fi 

Panu Litmanen

projektikoordinaattori

Etelä-Savo monipaikkaisen 
asumisen edelläkävijäksi -hanke

+358 44 417 4971
panu.litmanen@savonlinna.fi 

Minna Marttila

projektipäällikkö

Kansainvälisyyden hyödyntäminen 
ulkomaisen työvoiman saatavuudessa

+358 44 417 4951
minna.marttila@savonlinna.fi 

Juha Matikainen

hankepäällikkö

Hankekokonaisuuden johtaminen

+358 50 565 8087
juha.matikainen@savonlinna.fi 

Jenni Mikkonen

projektipäällikkö

Luonto-Saimaa hanke

+358 50 462 1443
jenni.mikkonen@savonlinna.fi 

Elina Silvennoinen

palvelupäällikkö

Digiportaat -hanke
Yleishallinto

+358 44 417 4998
elina.silvennoinen@savonlinna.fi 

Juhani Rouvinen

Toimitusjohtaja, yritysneuvoja

Aloittavat yritykset, yritysneuvonta, 
Enter to Business palvelut, 
sijoittumispalvelut

+358 40 070 4624
juhani.rouvinen@savonlinna.fi 

Heikki Kokki

toimitusjohtaja 

+358 440 575 680
heikki.kokki@slnyritystilat.fi 

Kati Kärki

digiyritysneuvoja

Digiportaat -hanke

+358 44 571 5857
kati.karki@savonlinna.fi 

Pellervo Kokkonen

erikoisasiantuntija

Kansainväliset hankkeet
Kehittämishankkeet, Sijoittumispalvelut
Matkailumarkkinointi

+358 44 758 5472
pellervo.kokkonen@savonlinna.fi 

Susanna Peura

projektipäällikkö

Local Flavours
Saimaa Expo Beijing
PAMU Savonlinna

+358 40 152 5111
susanna.peura@savonlinna.fi 

Linda Pihlajaniemi

projektikoordinaattori

+358 44 571 5850
linda.pihlajaniemi@savonlinna.fi 

Pekka Turunen

projektityöntekijä

Luonto-Saimaa hanke

+358 50 476 2050
pekka.turunen@savonlinna.fi 

Piia Soikkeli

Yritysneuvoja

Enter To Business –palvelut ja 
aloittavat yritykset

+358 44 241 7303
piia.soikkeli@savonlinna.fi 

Sari Kaasinen

Hankejohtaja

+358 50 355 4494
sari.kaasinen@savonlinna.fi 

Veera Kolehmainen

Koordinaattori, Etelä-Savo/
Savonlinna

+358 50 463 7446
veera.kolehmainen@savonlinna.fi 

Alena Tsimbalova

projektipäällikkö

Kasvua ja kansainvälistymistä 
tukevien yritysinvestointien 
edistäminen Etelä-Savossa

+358 44 417 4952

alena.tsimbalova@savonlinna.fi 

Katja Remes

Yritysneuvoja

Enter to Business – palvelut

+358 44 417 4960
katja.remes@savonlinna.fi 

Tommi Malkki

kiinteistöpäällikkö

+358 440 190 523
tommi.malkki@slnyritystilat.fi 
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Jaana Komi

toimitusjohtaja

+358 40 730 9765
jaana.komi@visitsavonlinna.fi 

Nita Silvennoinen

Content Specialist

Projektikoordinaattori
Luonto-Saimaa hanke

+358 44 542 3904
nita.silvennoinen@visitsavonlinna.fi 


