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JOUTSENON ALUEEN TAVOITTEET valtuustokaudella 2012 – 2016/2017
1. Julkisen joukkoliikenteen liikenneyhteyksien parantaminen – on
tehty aloitteita / lausuntoja – Waltti kortti oli parannus
Tarve liikenneyhteyksien parantamiselle kohdistuu nimenomaan paikallisliikenteeseen
Joutsenon keskustataajaman ja Korvenkylän sekä Lappeenrannan taajamakeskustan välille.
Lappeenrannan kaupungin uusi joukkoliikennepoliittinen ohjelma valmistui keväällä 2012.
Siinä ei ole huomioita Joutsenoa kaupunkiliikenteen eli paikallisliikenteen osalta. Lähi- ja
kaukoliikenteen katsovan olevan Joutsenon alueelle sopiva julkinen liikenne. Ely -keskus
hallinnoi tätä. Yhteistyössä kaupungin kanssa myös lähi- ja kaukoliikennettä pyritään
kehittämään myös Joutsenon tarkennettuja tarpeita silmällä pitäen.



Halutaan paikallisliikenteen olevan sujuvaa ja säännöllistä
Halutaan tuoda esiin yhdenvertaisuusperiaate paikallisliikenteessä

Jos kaavoitetaan koko ajan asutusta Joutsenon alueella – täytyy lisätä myös mahdollisuuksia
käyttää joukkoliikennettä sujuvasti. Myös julkisia palveluita keskitetään yhä enenevässä
määrin Lappeenrannan keskustaan.
Lähiliikenteen bussit eivät ole matalalattiabusseja – miten liikuntarajoitteiset pystyvät
käyttämään julkista liikennettä?
Vaaditaan palvelulinjoja myös Joutsenosta Lappeenrannan taajamakeskustaan
– tasapuolisuutta tässäkin kohtaa kaikkien asukkaiden osalta. Vanhusneuvosto on vuonna
2011 tehnyt aloitteen Palvelulinjojen lisäämisestä Joutsenon alueelle, aloite ei saanut aikaan
toivottua tulosta.
Ja ennen kaikkea miten turvataan joutsenolaisille nuorille aikataulullisesti ja liikenneturvallisesti hyvät yhteydet lukion ja muiden Lappeenrannan taajamakeskustassa sijaitsevien
koulujen käyntiin. Imatran ja Lappeenrannan välinen lähiliikenne palvelee nykyisellään
kohtuullisen hyvin alueen asukkaiden asiointi- ja työmatkaliikennettä. Syksyn 2014 aikataulun
muutoskorjaukset helpottivat Joutsenon koululaisten kulkemista.
Myös lapsiperheiden yhdenvertainen huomioonotto julkisen liikenteen käytössä tulisi ottaa
huomioon, Lappeenrannassa kyytiin pääsee ilmaiseksi lastenvaunujen / rattaiden kanssa.
Kaksoisraide, joka on valtion projekti, etenee, joskin hitaasti. Halutaan saada
Joutsenon rautatieasema ja uusi tuleva kaksoisraide hyötykäyttöön.
Päivitys: Kaksoisradasta - tavoitteena on rakentaa Luumäen ja Imatran välille kaksoisraide,
toteuttaa Lauritsalan ja Joutsenon liikennepaikkojen välille yksi ohitusraidepari ja
järjestää raiteenvaihtomahdollisuuksia pääraiteelta toiselle keskimäärin 10 kilometrin
välein. Rakentamisen aloittaminen edellyttää rakennussuunnitelman tekemistä. Myös
Valtiolla rahat vähissä – asia ei ole edennyt juuri lainkaan! Ratasuunnitelman laatiminen
jatkuu – Joutseno /Imatra välille tulee kaksoisraideosuus! Työ alkaa pikkuhiljaa.
Toimenpiteet: Tarkkaillaan edellä mainittujen asioiden kehittymistä ja reagoidaan niihin jo
varhaisessa vaiheessa. Lähettiin alueraadin lausunto / aloite Lappeenrannan kaupungille.
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2. Ympäristön siistiminen - omatoimista
Joutsenon alueen ympäristöä ja virkistysalueita parannetaan seuraavilla toimenpiteillä, joita
toteutetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan lähiaikoina. Mikäli se ei ole mahdollista,
niin myöhemmin talousarvio-määrärahojen puitteissa

Vielä vapaana olevien rantojen rauhoittaminen rakentamiselta
Kyseessä on lähinnä periaatelinjaus.
Toimenpiteet: Pyydetään tekniseltä toimelta listaus kaikista Joutsenon rannoista,
mitkä ovat kaavoitettuja ja mitkä eivät ja mitä suunnitelmia Joutsenon rannoille on
tehty. Seurataan myös kaavoitustilannetta – kaupungin nettisivuilla näkyvissä aina
ajankohtaiset kaava-asiat. Reagointi kaavamuutoksiin kun ovat julkisesti nähtävillä

Rantojen siistiminen
Joutsenolla on paljon rantaviivaa, joka on päässyt ”pusikoitumaan”
Toimenpiteet: Kehitellään ajatusta pitkäaikaistyöttömien kuntouttavasta
työtoiminnasta rantojen siistimisen osalta. Asukkaiden talkootyö on osittain myös
yhtenä vaihtoehtona.
Päivitys: Valitettavasti kaupungin kiintiöt pitkäaikaistyöttömistä menevät pitkälti
etenkin kevät aikaan hiekka- ja pölyn poisto tehtäviin. Kaupungilla ei ole myöskään varattu
budjettiin talkooavustusta eri yhdistykselle – tarvitaan siis aktiivisia talkoolaisia.
Rauhan alueelle uutta uimarantaa aloitettiin rakentamaan jo vuonna 2016 ja alue valmistuu
kokonaisuudessaan kesällä 2017. Uutisointia aiheesta:
http://www.esaimaa.fi/Online/2016/05/15/Rauhaan%20tulee%20kallis%20uimaranta%20%
E2%80%94%20Tarkoituksena%20houkutella%20matkailijoita/2016120754562/4
Kaupungin ylläpitämät uimarannat: http://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-jaliikunta/Uimarannat,-saunat-ja-avantouinti/Uimarannat

3. Saimaantien kunnostus Joutsenon ydinkeskustassa
– pitkällä tähtäimellä tavoitteena – esteenä rahan vähyys
Saimaantien kunnostaminen on ollut esillä jo viimeisen 20 vuoden ajan.
Tien kunnostamisella parannetaan merkittävästi Joutsenon ydinkeskustan
liikenneturvallisuutta ja kohennetaan Keskustaajaman nuhruista ja ränsistynyttä
yleisilmettä.




Tie on ruma
Tie on aivan liian leveä
Siitä halutaan enemmän keskustamainen ja houkuttelevampi

Ongelmana on se, että Saimaantie ei ole kaupungin vaan valtion tie ja näin ollen sen
hallinnointi ja kunnostus kuuluu ELY:lle. ELY:llä ei ole nyt varattuna rahaa Saimaantien
kunnostamiseen.
Toimenpiteet: Saimaantien kunnostus kuuluu yhä edelleen Joutsenon tavoitteisiin ja
sitä halutaan pitää esillä, jotta jossain vaiheessa rahoitus tien kunnostamiseen löytyisi
valtiolta. Lappeenrannan kaupunki odottaa valtion päätöksiä asiasta.
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SEURANTALISTALLA
Lääkäripalvelujen säilyttäminen Joutsenossa
– Hyvinvointiasemalla on lääkärinpalvelut
Tämä tavoite päivitettiin tavoitteesta lähipalvelujen säilyttäminen ja kehittäminen. Todettiin,
että sekä kunnalliset että valtiolliset (te-tsto/kela/poliisi) ovat jo miltein kokonaan hävinneet
Joutsenosta.
Yhä edelleen ovat toimivat terveyspalvelut, mutta niidenkin ympärillä käy valitettava
liikehdintä. Alueraati haluaa korostaa kunnallisten lääkäripalvelujen säilymisen tärkeyttä
Joutsenossa. Tavoitettava viedään eteenpäin tiettäväksi Eksotelle.
Toimenpiteet: Seurataan tilannetta ja reagoidaan muuttuviin olosuhteisiin välittömästi ja
annetaan lausuntoja / tehdään kuntalaisaloitteita asian puolesta

TOTEUTUNEET lähiaikoina
Joutsenolaisten seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyön
kehittäminen – on toteutunut
Luodaan edellä mainittujen tahojen koolle kutsunta malli käyttäen hyväksi
www.yhdistysinfo.fi sivustoa ja kutsutaan toimijat koolle yhteiseen tapaamiseen, jonka
perusajatus on kuinka saada joutsenolaiset seurat, yhdistykset ja toimijat toimimaan yhdessä
yhteiseen hiileen puhaltaen.
Tavoitteena on oman identiteetin säilyminen ja yhteisöllisyyden kasvattaminen. Tavoitteisiin
kuuluu myös Joutsenon seurojen talon / kumppanuustalon perustaminen. - toteutunut
Toimenpiteet: Kutsuttiin koolle lehti-ilmoituksella / artikkelilla joutsenolaiset toimijat
keskustelemaan asiasta ja vietiin asiaa yhdessä eteenpäin. Järjestettiin yhdessä 28.5.2016
Kansallinen Joutsenon siivouspäivä tapahtuma ja 11/2016 Joutsenon Joulunavaus Joutsenon
torilla.

