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LAURITSALAN ALUEEN TAVOITTEET valtuustokaudella 2012 – 2016/2017
1. Kaukaan koulun säilyttämisen puolesta – UUSI TAVOITE
Kasvatus- ja opetustoimi valtuuston toimeksiannosta selvittävät Lauritsalan
alueen palveluverkkouudistusta. Yhtenä ehdotusasiana, jota tulee selvitellä, on
esitys ettei Kaukaan kouluun tehdä vaadittavaa 7,3 miljoonan peruskorjausta
tulevina vuosina vaan alueella asuvat reilut pari sataa lasta sijoitetaan Lauritsalan,
Myllymäen ja Kimpisen kouluihin. Tämä asia tulee mahdolliseen päätöskäsittelyyn
syksyllä 2018.
Toimenpiteet: Avoimen alueraadin kokouksessa 9.2.2017 annettiin monella
suulla esitykselle kielteinen kannanotto paikalla olleelle Kasvatus- ja
opetustoimen edustajalle. Lisäksi alueraati ja mukana olleet asukkaat päättivät
nostaa tämän uudeksi kärkitavoitteeksi. Lisäksi sovittiin, että alueraati tekee
asiasta virallisen lausunnon ja luovuttaa sen kasvatus- ja opetustoimelle yhdessä
adressin kanssa, jossa on lähes 2.000 nimeä Kaukaan koulun säilyttämisen
puolesta. Adressin ovat tehneet Kaukas-Tirilä alueen aktiiviset asukkaat.

2. Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Lauritsalassa – UUSI TAVOITE
Lauritsalan alueelle kaivataan kaikille asukkaille suunnattuja lähiliikuntapaikkoja.
Esimerkiksi Lauritsalan koulun pihalle / koulukallionpuistoon kaivataan pikimiten
sekä koululaisten että asukkaiden tarpeisiin monipuolista lähiliikuntapaikkaa.
Liikunnan merkitystä tuodaan jatkuvasti esiin, on siis mahdollistettava lähiliikunnan
suorittamispaikkojen saatavuus tasapuolisesti kuntalaisille. Lapsille ja nuorille se on
tärkeää liikunnallisten asenteiden ja tapojen muokkaamiseksi ja keski-ikäisillä ja
etenkin ikääntyneillä huomioon otettavaa hyvän peruskunnon ennaltaehkäisevänä
toimintona, etenkin kun terveydenhuollon nykytrendi suosii mahdollisimman pitkää
kotona asumista ja kotihoitoa.
Toimenpiteet: Pyydetään kaupungin liikuntatoimelta kartoitusta Lauritsalan alueen
lähiliikuntapaikoista. Lähdetään viemään eteenpäin Lauritsalan koulun pihalle /
Koulukalliopuistoon sijoitettavaa lähiliikuntapaikkaa.

3. Lauritsalan alueen julkisen liikenteen kehittäminen
– ei ole edennyt, pidetään edelleen tavoitelistalla
Julkisen liikenteen toimivuuteen ja asukkaiden saavutettavuuteen ei olla
tyytyväisiä Lauritsalan alueella.
-

Paikallisliikenteen linja-auto reittien tarkistus / lisäys
Linja-autopysäkkien määrä / kunto / sijoittelu
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-

Kehityssuunnitelman mukaisen yhteispysäkin toteuttaminen
Huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet
Aikataulujen päivittäminen vs koulun työajat – lisäys 9.2.2017
Matkakeskus yhteydet huonot – tarkistettava – lisäys 9.2.2017

Toimenpiteet: Lappeenrannan kaupunki teetti asukaskyselyn aiheesta julkinen
liikenne. Pyydetään tekniseltä toimelta tämän kyselyn tulokset koskien
Lauritsalan aluetta. Päätetään toimenpiteistä tulosten mukaan, huomioiden
vastanneiden lukumäärän suhteessa alueen asukaslukuun.
Lisäksi halutaan varmistaa kehittämistyöryhmän raportin (2011)
mukaisesti järjestelyt koskien julkista liikennettä. Ollaan yhteyksissä
lautakuntaan ja virkamiehiin. Halutaan saada Lauritsalasta Yliopistolle suorat ja
toimivat yhteydet.

4. Lauritsalan Rantaraitin kehittäminen
– ei ole edennyt, pidetään edelleen seurantalistalla
Sunisenlahden Rantareitin (Yliopisto – Pallo) linjalta jatko-osa Lauritsalaan.
Ajatuksena on Lauritsalan Rantareitti uudelta koirapuistolta tulevaan
Saimaan matkailupuistoon asti.
Päivitys: Todettiin, että matkailupuisto odottaa rakentamista, mutta hanke on jo
loppunut ja rahoitusta ei ole varattuna tämän hetkisen tiedon mukaan. Nostettiin
esiin ajatus Rantaraitin siivousta asukastalkoilla. Puhuttiin myös, että opasteiden
laittamista esim. kanavalle pitäisi huomioida paremmin.
Toimenpiteet: Tiedustellaan tekniseltä toimelta mahdollisesti jo olemassa
olevaa, aikaisemmin suunniteltua Rantareitin suunnitelmaa. Jatko-toimenpiteet
mietitään saadun vastauksen jälkeen.

SEURANTALISTA
5. Hakalin säilyttävä kunnostaminen ja rakennustapaohjeistus
– tehtiin kuntalaisaloite – etenee
Hakalin talokanta ja -tyyppi ovat nostalgisen vanhaa ja tuo ilme halutaan säilyttää
niin kunnostus- kuin uusrakentamisessakin. Yksi rakennustapaohjeistus on jo
annettu koskien Hakalia ja Villenpuiston asuinaluetta.
http://yle.fi/uutiset/lauritsalan_rakennuksia_halutaan_suojella/5473296
Päivitys: Todettiin, ettei asia ole vuosien aikana edennyt lainkaan.
Toimenpiteet: Alueraati on antanut pyynnöstä aikanaan Hakalia koskevia
rakennustapaohjeita. Palautetta ei ole saatu annetusta ohjeistuksesta.
Alueraati haluaa kiirehtiä rakennustapaohjeistuksen päivittämistä Hakalin osalta.
Tonteilla on isot rakennusoikeudet ja tulisi huolehtia, että Hakalin oma ilme
pysyy uudisrakentamisesta huolimatta. Päätettiin tehdä asiasta Lappeenrannan
kaupungille ”Asian vireille pano” pyyntö ja määräajaksi päätettiin 31.12.2015.
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6. Lauritsalan kaavojen tarkistus ja täydentämisrakentaminen –
menossa osayleiskaavojen päivittäminen
Lauritsalan alueen kaavoitus on vanhaa. Toivotaan kaavoituksen
tarkistamista ja sitä kautta mahdollisesti syntyvää uutta täydentämisrakentamista. Tarkennettu esimerkkikohde täydentämisrakentamiselle on
palvelukodin rakentaminen Lauritsalan alueen ikääntyneiden tarpeeseen.
Päivitys: Pidetään edelleen listalla, vaikka menossa oleva osayleiskaavan
tarkistustyön on parasta aikaa menossa. Tarkistustyön kautta etsitään kohteita,
joille voitaisiin Lauritsalan alueella rakentaa.
Toimenpiteet: Menossa olevalla Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava
2030, itäinen osa-alue, olisi alustavan tiedon mukaan kuulemisaika 30.3. –
5.5.2015 ja aiheesta pidetään alustavan tiedon mukaan asukastilaisuus 7.4.2015
Lauritsalan koululla. Päätettiin seurata tilannetta ja osallistua tilaisuuteen ja antaa
asiasta lausunto kuulemisajan puitteissa.
http://www.lappeenranta.fi/Suomeksi/Palvelut/Kaavoitus/Vireilla-olevatkaavat/Osayleiskaavat/Keskustaajaman-osayleiskaava-2030-itainen-osa-alue

TOTEUTUNEET
7. Lauritsalan alueelle frisbeegolfrata
– asukasyhdistys teki
Lauritsalan alueella kaivataan monipuolista lähiliikuntapaikkaa
Päivitys: Alueraadissa on vuosien mittaan keskusteltu ajatuksesta saada alueelle
frisbeegolfrata. Tiedossa on, että Lauritsalan alueen asukasyhdistys ry on ryhtynyt
toimenpiteisiin myös osaltaan frisbeegolfradan aikaansaamiseksi.
Toimenpiteet: Selvitetään tilannetta ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, jos
tarvetta ilmenee.

