Sammontalo
asukkaat

Asukkaiden kuuleminen toteutettiin
Maptionnaire -kyselyllä
• Kysely oli avoinna 12.4.-23.4.2019
• Kyselyä mainostettiin asukastilaisuudesta kertovan tiedotteen
yhteydessä, kaupungin verkkosivuilla ja somekanavissa. Lisäksi
Sammonlahden koulu jakoi siitä tiedon Wilmassa koululaisten
vanhemmille
• Kyselyyn tuli yhteensä 54 karttamerkintää, 21 asukasta vastasi ja 105
kävi tutustumassa kyselyyn.

Katrasta kommentoitiin
eniten ja se sai myös eniten
positiivisia merkintöjä
osakseen.
Valkoinen piha sai eniten
kehitettävää –merkintöjä,
mutta sen piha-alueita
pidettiin onnistuneina.
Oheisessa kuvassa näkyvät
kaikki merkinnät ilman
luokittelua.
Tutustu kaikkiin vastauksiin
osoitteessa
https://app.maptionnaire.co
m/fi/6130/

Sammontalon vaikutus alueen viihtyvyyteen
ja imagoon
Kyselyyn vastanneet asukkaat pitivät yhtä vastausta lukuun ottamatta
Sammontaloa hyvänä lisänä alueelle ja kokivat, että nähtävillä olevat
vaihtoehdot lisäävät alueen viihtyisyyttä.

Liikennejärjestelyissä toivottiin kiinnitettävän
huomiota seuraaviin asioihin
• Vaikka suositaankin kävelyä ja pyöräilyä, on saattoliikenne autolla suunniteltava niin, että
pysäkointipaikka on päiväkodin, neuvolan ja kirjaston välittömässä läheisyydessä, jotta pienten
lasten kanssa liikkuminen autolla on tarvittaessa mahdollista.
• Liikenne yhteydet selkeiksi. Ruuhkia vältettävä. Skinnarilankatu on jo nyt ruuhkainen. Sivuteiltä on
vaikea päästä ruuhka aikaan Skinnarilankadulle.
• Liikennempyrä Helsingintien ja Skinnarilankadun risteykseen, hyvät saattoliikenneyhteydet
parkkipaikkoineen, hyvät pyörätiet joka suunnasta.
• Alueella pitää olla riittävät pysäköintimahdollisuudet. Nykyisellään parkkitila ei riitä ja on ahdasta.
• Liikenne on jo nyt aivan järjetön. Yritäppä tulla 15-18 kotiin tai lähteä pois kun yliopiston ja
kaupungin suunnasta tulee taukoomatta autoja. Talvella mäki on niin liukas että on parempi kiertää
sieltä koulun kautta ihan pokkana vaikkei sais ajaa. Jalkapallokenttä ja turnaukset täyttää koko
tienoon ja nopeudet ja parkkeeraamiset on omituisia. Lähitalojen asukkaat on otettava huomioon
näitä liikenne järjestelyjä tehtäessä. Ja koska liikenne tulee olemaan suurta niin autoilla kuin kävellen
pyöräillen ja mopoillen niin turvallisuus myös lähitalojen asukkaat huomioon ottaen supertärkeää.
Nyt turvallisuus on aika suppeaa eikä hidasteita ole saatu hopeamäenraitin suoralle jossa on
mopojen hyvä kiihdyttää ja kaahata. Jokin parempi kulku autoille pitäisi keksiä kuin pellonmäenraitti
koska se mäki on talvella varsinkin paha ja 4 ruuhkassa ja aamuruuhkassa siinä joutuu seisomaan
kohtuuttoman kauan että pääsee skinnarilankadulle. Kulkureitti autoille voisi olla vain sieltä
saunakiven kautta.

Liikennejärjestelyissä toivottiin kiinnitettävän
huomiota seuraaviin asioihin
• Kävely/pyöräteiden on oltava turvallisia, saattoliikenteen samoin, pussinperiä ja
sumppuja on vältettävä, koulun lähelle on päästävä myös busseilla (tilausajot retkiä
varten), parkkipaikkoja on oltava riittävästi koulun henkilökuntaa varten.
• Ilman muuta sujuvammaksi. Tulevalle Sammontalolle täytyy päästä myös
Skinnarilankadulta, mutta mistä ja miten se järjestetään?
• Alueen ruuhkautumista tulisi erityisesti välttää.
• Alueelta pitäisi poistaa kaikki umpiperätiet ja tehdä enemmän ympäri- ja
läpiajettavia teitä.
• Nykyään alueella on vaikea liikkua autolla virallisia reittejä pitkin, koska alueella on
paljon kevyen liikenteen väyliä ja vähän autoteitä. Tästä on seurannut se, että
kevyenliikenteen väylillä ajellaan ihan yleisesti autolla ja sehän ei ole turvallista
jalankulkijoitten kannalta. Toivottavasti tähän seikkaan kiinnitetään huomiota
uudessa suunnitelmassa.

Katras
• Katrasta arvostettiin vastausten perusteella eri näkökulmista.

• Eräs vastaajista piti kokonaisuutta turhan rikkonaisena ja
totesi sen muistuttavan vanhaa yhdysvaltalaista
toimistorakennusta. Yksi vastaaja arvosti enemmän
ensimmäisen kierroksen Katras-vaihtoehtoa.
• Aula ja tilojen havainnekuvista näkyvä valoisuus koettiin
positiivisina ja erilaisia käyttötapoja mahdollistavana
kokonaisuutena.
• Ulkoliikuntapaikat ja piha-alueet keräsivät kiitoksen. Vastaaja
toivoi myös, että rahanpuute ei vaikuta ratkaisuihin.

Orbit
• Vaihtoehdon koettiin täydentävän Sammonlahden alueella jo
olemassaolevaa muotokieltä ja sen todettiin istuvan hyvin maisemaan
• Samaan aikaan rakennus toi mieleen virastotalon tai IT-firman
toimistotalon

Sammontalot
• Vastauksissa ehdotuksen katsottiin soveltuvan ympäristöönsä ja
viherkattoja pidettiin hyvänä ratkaisuna

• Sisätiloja pidettiin havainnekuvassa upean moniulotteisina ja
inspiroivina

Valkoinen piha
• Valkoista taloa pidettiin vastauksissa raskaana ja sisäpihaa pidettiin
omituisena ratkaisuna niin näkymiltään, kuin talviselta
kunnossapidolta.
• Valkoinen piha –ehdotuksen ulkoalueet saivat kiitosta

• Havainnekuva sisätiloista toi mieleen lappeenrantalaisille tutun
maamerkin, kaupungin kirjaston

