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Kokouksen avaus
Alueraatitoiminnan esittely
Asukkaiden Lappeenranta § 1
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Puheenjohtaja Jari Lantta, puh. 040 5240 540
etunimi.sukunimi@ekarjalafi
Alueraatitoiminnan esittely
Alueraadeissa päivitetään vuosittain alueiden kärkitavoitteita,
tehdään useita parannus- ja kehittämisesityksiä ja toteutetaan
yhteistyössä kaupungin kanssa erilaisia asumiseen, liikennejärjestelyihin ja palveluihin liittyviä hankkeita. Raatien toiminta on jo
lyhyessä ajassa todettu kaupungin taholta varsin tarpeelliseksi ja
tulokselliseksi.
Alueraatien kokoonpanoissa ovat mukana alueen aktiiviset
asukkaat, asukasyhdistykset, järjestöt ja yritykset kunkin alueen
toiveiden ja luonteen mukaisesti. Raatien toiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen, joten raadeissa otetaan uudet aktiiviset toimijat
avosylin vastaan.
Alueraadin tehtävänä on koota sen tietyn alueen asukkaiden,
asukasyhdistysten ja toimijoiden äänet, ajatukset sekä ideat yhteen
ja viedä niitä eteenpäin yhdellä laajalla rintamalla.
Alueraadeilla ei ole juridista toimintavaltaa. Asukasyhteyshenkilö
toimii alueraadin sihteerinä. Asukkaille on auennut raatien ja
kaupungin asukasyhteyshenkilön kautta uudenlainen mahdollisuus
vaikuttaa ja ottaa yhteyttä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin.
Kevään alueraatikokoukset pidetään avoimina, jotta toiminnasta
kiinnostuneilla olisi mahdollisuus tulla tutustumaan ja toteamaan,
että haluaisivatko he itse tulla mukaan oman alueensa alueraatiin.
Kuntavaalien jälkeen vaihtuu kaupunginvaltuuston ja muiden
luottamuselinten jäsenet 1.6. alkaen. Myös alueraadissa on
toteutettu valtuustokauden mittaista asteittaista rotaatiota eli
tavoitteena on saada mukaan uusia jäseniä ja osa pitkäaikaisista
jäsenistä pääsevät halutessaan poistumaan takavasemmalle.
Pj

Avataan kokous. Eteläisen alueraadin jäsenet esittäytyvät.

Eteläinen
alueraati

Avattiin kokous. Esittäydyttiin paikalla oleville.
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Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 2
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Puheenjohtaja Jari Lantta, puh. 040 5240 540
etunimi.sukunimi@ekarjalafi
Pj

Eteläinen
alueraati

Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 19.1.2017.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Kuronen ja Mika Haiko.
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Eteläisen alueen investoinnit ja toimenpiteet kaupungin talousarviossa 2017 sekä
kuullaan asukkaita päiväkotien ja perusopetuksen koulujen peruskorjaus- ja
uusinvestointitarpeista eteläisellä alueella
Asukkaiden Lappeenranta § 3
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Eteläisen alueraadin kokouksessa käsitellään tulevan vuoden
talousarviota alueellisella tasolla.
Vierailevina alustajina olevat kaupungin virkamiehet kertovat mitä
kaupungin talousarvioon on varattu investoinneille ja toimenpiteille
koskien vuotta 2017 juuri eteläisellä alueella.
Teknisen toimen osalta kokouksessa on mukana vähintään
kaavoituksen ja kadut ja ympäristön virkamiehet.
Myös nuorisotoimen edustajat tulevat kertomaan miten nuorisotoimi
tulee toimimaan alueella tulevan vuoden aikana.
Muilta toimialoilta on edustajia mukana riippuen siitä miten alueelle
on budjetoitu muiden toimialojen investointeja ja toimenpiteitä.
Lisäksi kasvatus- ja opetustoimen sekä tilakeskuksen edustajat ovat
mukana alueraatien kokouksissa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan päiväkotien ja
perusopetuksen koulujen peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet
tuleville vuosille tulee päivittää ennen vuoden 2018
investointiohjelman laadintaa ja tämän asian tiimoilta halutaan
asukkailta jo nyt kuulla mielipiteitä ja ajatuksia.
Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan talousarvion investoinneista sekä
toimenpiteistä. Kirjataan ylös asukkaiden esitykset koskien
päiväkotien ja perusopetuksen koulujen peruskorjaus- ja
uusinvestointitarpeista tuleville vuosille

Eteläinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin investoinneista sekä toimenpiteistä.
Kirjattiin alueraadin ja paikalla olleiden asukkaiden esitykset
erilliseen tavoiteliitteeseen koskien tulevien vuosien talousarvioita.
Esitys koskien päiväkotien ja perusopetuksen koulujen peruskorjausja uusinvestointitarpeet - Liite tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite 1.
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Eteläisen alueen tavoitteiden päivitys
– esitykset toimialoille huomioon otettavaksi tulevien vuosien talousarvioiden teossa
Asukkaiden Lappeenranta § 4
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite 1

Eteläisen alueen tavoitteet valtuustokaudella 2012 – 2016/2017
Vuosittain alueraadeissa päivitetään alueen tavoitteet.
Päivitetään tilanne tavoitteiden osalta:
* Mitkä ovat toteutuneet
* Mitä tavoitetta tulisi viedä eteenpäin voimakkaammin
* Tavoitteiden tärkeysjärjestys
* Uusien tavoitteiden lisääminen
* Joidenkin tavoitteiden siirto ns. seurantalistalle

Pj

Käydään läpi liitteessä olevat tavoitteet. Keskustellaan tavoitteista ja
tehdään tavoitteiden päivitys. Viedään tavoitteet toimialoille tiedoksi
tulevien vuosien talousarvioissa huomioon otettaviksi.

Eteläinen
alueraati

Käytiin läpi Eteläisen alueen tavoitelistaus. Päivitettiin tavoitteet.
Päivitetty tavoitelistaus on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite
2.Tavoitteet toimitetaan toimialoille tulevia talousarvioita tehdessä
huomioon otettaviksi.
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Ojala-Tuomelan uusi leikkikenttä – uusi työpaja keväällä 2017
Asukkaiden Lappeenranta § 5
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi on aloittanut kaavoitustyön
koskien Ojala-Tuomela alueelle sijoitettavaa uutta leikkikenttää.
Suunnittelutyö alkoi 02/2016. Kaupunginpuutarhuri pyysi Eteläisen
alueraadin lausuntoa ja yhteistyöapua tulevassa kartoitustoiminnassa. Asian tiimoilta kutsuttiin koolle työpaja 3.3.2016,
paikalla oli kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen, ympäristösuunnittelija Anne Veijovuori sekä 10 alueen aikuista ja 3 lasta.
Työpajassa saatiin hyvää palautetta asukkailta ja sen johdosta
kaupunki etsii uutta paikkaa aikaisemmin ehdottamansa tilalle.
Tällä hetkellä asukkaiden eriävien mielipiteiden vuoksi hanke on
odottamassa jatkotoimenpiteitä. Yhteistä näkemystä ei ole vielä
syntynyt leikkipaikan sijainnista. Keväällä 2017 kaupunki tulee
järjestämään asian tiimoilta toisen työpajan, jotta saadaan hanke
eteenpäin tulevan vuoden aikana.
Ojala-Tuomela tapauksessa kokeiltiin uutta käytäntöä, että
asemakaavaan ei merkitty leikkialueen sijaintia, vaan ajateltiin, että
yhteisesti asukkaiden kanssa etsitään kaavan VL-alueilta sopiva
alue ja työpajassa suunnitellaan leikkikenttä.
Kaupunginpuutahuri Hannu Tolosen terveiset avoimelle
alueraatikokoukselle:
Selkeintä on, että alueraati ja asukkaat esittävät kaupungille, että
Ojala-Tuomelan alueelle toivotaan leikkipaikkaa: ”Asukkaiden toive
on, että leikkipaikka rakennetaan tämän pöytäkirjan liitteenä olevista
vaihtoehdoista paikkaan ? . Liitteenä olevat kolme vaihtoehtoa on
saatu asukkailta ensimmäisessä pidetyssä työpajassa.”
Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan eri vaihtoehdoista. Tehdään
päätös leikkipaikan sijainnista.

Eteläinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta. Päätettiin, että kutsutaan
vielä yhden kerran työpaja koolle asian tiimoilta. Ei tehty päätöstä
leikkipaikan sijannista, päätös tehdään toisen työpajan jälkeen ja
lausunto leikkipaikan tarpeellisuudesta Oja-Tuomelan alueelle.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Eteläinen alueraati
Asukkaiden Lappeenranta -toiminta

19.1.2017

1 / 2017

7

6
Hyväristönmäen osayleiskaava ja jätevedenpuhdistamo – tilannekatsaus
Asukkaiden Lappeenranta § 6
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki
Hyväristönmäen osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa
uuden jätevedenpuhdistamon ja siihen liittyvien toimintojen
sijoittuminen Hyväristönmäen alueelle.
Osayleiskaavatyössä keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat:
• jätevedenpuhdistamon sijoittaminen ja tilatarpeet
• liikenneyhteydet
• luonto- ja muiden arvojen huomioiminen suunnittelualueella
http://bit.ly/2iRUq0d
Lappeenrannan Energia Oy
Lappeenrannan Lämpövoima Oy on hakenut Hyväristönmäen
jätevedenpuhdistamolle ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa
Aluehallintovirastolta joulukuussa 2014. Lupapäätös tuli
myönteisenä 29.8.2016.
Ympäristövaikutusten arvioinnin sekä Lappeenrannan jäte- ja
jätevesiratkaisujen elinkaariarvioinnin (Wirma Lappeenranta Oy
2014) pohjalta Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014
kokouksessaan rakentaa uuden jätevedenpuhdistamon
Hyväristönmäelle ja johtaa tehostetusti puhdistetut jätevedet
Rakkolanjokeen. http://bit.ly/2iINs2l
Kokouksessa esitellään lyhyesti tilanne Hyväristönmäen osalta.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Eteläinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Hyväristön osayleiskaavasta tehty 8 valtusta,
jotka ovat nyt hallinto-oikeuden käsittelyssä. Käsittelyaika noin vuosi.
Hyväristönmäen asemakaava on nyt nähtävillä (http://bit.ly/2iRVjpj)
Hyväristönmäen ympäristöluvasta tehtiin 14 valitusta jotka ovat nyt
käsittelyssä. Lappeenrannan Lämpövoima on ollut hakijana.
Ympäristölupahakemus ei sisällä mädättöä eikä lietteen käsittelyä.
Uutisointia aiheesta 21.1.2017: http://bit.ly/2k7XDdC
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Eteläisen alueraadin tekemät esitykset ja aloitteet ja niiden lopputulokset
Asukkaiden Lappeenranta § 7
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kokouksessa asukasyhteyshenkilö esittelee Eteläisen alueraadin
tekemät esitykset ja aloitteet lähivuosien ajalta.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Eteläinen
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan liitteenä esitetyt asiat. Liite 3.
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Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 8
Eteläinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat:

Pj

Merkitään tiedoksi.

Eteläinen
alueraati

Ei tullut esille muita asioita.
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Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 9
Eteläinen alueraati
Pj

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Vuosikellon mukaan
seuraava kokous pidetään vk 34 / 2017.

Eteläinen
alueraati

Seuraava kokous pidetään to 24.8.2017 klo 18:00 Myllymäen
koululla.

