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LAPPEEN ALUEEN TAVOITTEET valtuustokaudella 2012 – 2016/2017
1. Kasukkalan koulun kevyen liikenteen väylä valmiiksi
– suunnitelmat olivat jo valmisteilla
Kasukkalan raitin tiesuunnitelmakäsittely keskeytyi vuonna 2013, kun rahoitus karkasi
liian kauas (kustannusarvio n. 720 000 €, kaupungin osuus olisi ollut 200 000 € ja saman
verran ELY-keskuksen – maatalousohjelmasta). Tämä ei ole enää ohjelmissa, vaan
odottaa siis rahoitusta.
Syksyllä alkaa Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen ja
ainakin ELYn tavoite on että siinä priorisoidaan seudun jk-pp tiet.
Toimenpiteet: Pidetään asiaa esillä syksyn liikenneturvallisuussuunnitelman tekijöille,
jotta saadaan jo aloitettu suunnittelu toteutuksen asti. Ely -keskus hallinnoi tätä tietä.

2. Kyläkoulujen säilyminen ja jatkuvuus taattava
Kasvatus- ja opetustoimen esityksen mukaan (7.3.2017) seuraavat investoinnit olisi
tulossa alueen kouluihin tulevina vuosina:
 Nuijamaan koulu,
päiväkotia, koulua, nuorisotilaa ja kirjastoa varten uudisrakennus, 2,4 M€, vuonna 2023


Kasukkalan koulu 1-6 lk – uudehko koulu, ei tarvetta investoinneille lähivuosina



Ylämaan koulu 1 -6 lk – ei tarvetta investoinneille

 Ylämaan päiväkoti,
rakennetaan uusi rakennus koulun ja kirjaston yhteyteen, 3,2 M€, 2024



Simolan koulu 1-6 lk,
Korkea-ahon koulu 1 -6 lk

uusi korvaava Mäntylä-Vihtolan koulu,
8 M€, 2026-2027

Todettiin tämän olevan hyvä esitys.
Lappeen alueraati on halunnut tuoda esiin myös ajatuksen, että taajama-alueen lapsilla
olisi halutessaan mahdollisuus valita koulukseen kyläkoulu -> koulujen pysyvyys olisi
turvatumpaa.
Toimenpiteet: Yleisesti tällä hetkellä ollaan tyytyväisiä tilanteeseen ja sen ei haluta
ainakaan huonontuvan. Seurataan kyläkoulujen tilannetta ja reagoidaan muuttuviin
asioihin tarvittaessa välittömästi.
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3. Lappeenrannan kaupungin vesihuoltoalueen
laajentaminen koko Tapavainolan alueelle
Vesihuoltolaki ohjaa toiminta-alueita
Vesihuoltolain mukaan kunnan alueella vesihuollon toiminta-alueiden tulee kattaa
alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on
tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja
vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.
Edelleen vesihuoltolain mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle
vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toimintaaluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt,
laitosta kuultuaan.
Tapavainolan alueen asukkaat ovat esittäneet, että Lappeenrannan kaupungin
vesihuoltoalue tulisi ulottaa koko Tapavainolan alueelle. Lappeenrannan
Asuntopalvelu Oy on tehnyt omat ratkaisunsa alueella sijaitsevalle omistamalleen
rivitalolle. Tarve on myös muulle asutukselle ja alueelle.
Toimenpiteet: Laaditaan asiasta lausunto / puolto Lappeen alueraadin toimesta ja
toimitetaan se eteenpäin sekä Lappeenrannan kaupungille että Lappeenrannan
Energia Oy:lle, joka vastaa myös vedestä.
4. Huonossa kunnossa olevien teiden korjaustarve
A. Rasalantie – Nuijamaan ja Pajarilantien
välinen tieosuus on asukkaiden kertoman
mukaan huonolla hoidolla ja vaarallinen. Tien
liittymät ovat vaarallisia, risteykset pimeitä.
B. Ilottulantien
tien pätkä on
jäänyt
kunnostamatta
muun
kunnostuksen
tapahtuessa. Tie
osuus alkaa
luomutilalta 235
Ryöppäinmäki
eteenpäin –
Joutsenon
puolelle.
Nyt tie on
huonossa
kunnossa, kevyenliikenteen väylä puuttuu kokonaan,
hautausmaan jälkeen myös uusi tie on mennyt huonoon kuntoon.
Toimenpiteet:
Viedään asiat tiettäväksi tien hallinnoijalle kunnostamistoimenpiteitä varten.
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5. Asuttamissuunnitelmia myös haja-asutusseuduille

– palvelut säilytettävä
Koulujen käyttö ja yhteistyö kyläläisille tärkeää, kyläpalvelupisteen kehittely.
Asukkaiden tulisi käyttää mahdollisimman paljon ja aktiivisesti omia lähipalveluitaan
niiden pysyvyyden turvaamiseksi.
Toimenpiteet: Tulevissa alueraadin kokouksissa pohditaan yhdessä miten asiaa voida
viedä eteenpäin.

Seurantalista
Maaseutuasiamiehen toiminnalle jatkaja
Tämä on edelleen Lappeen alueraadin yksi tärkeimmistä tavoitteista. Tavoite siirrettiin
nyt toistaiseksi seurantalistalle. Maakuntauudistuksen myötä kunnan tehtävistä osa
siirtyy maakunnalle.
http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maatalous-maaseutu-ja-luonnonvarasektorinmaakuntauudistusta-esitellaan-alueilla

Kun tiedetään ”työnjaosta” tulevaisuudessa enemmän – otetaan asia uudelleen esille ja
lähestytään oikeaa hallinnoijaa.

