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Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 36
Läntinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös
Avattiin kokous ja todetaan läsnäolijat.
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Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 37
Läntinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 10.4.2019.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Hackman ja Ahti Nuottimäki.
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Läntisen alueraadin tekemä aloite metsäpolkujen viitoituksesta
Asukkaiden Lappeenranta § 23 / kokous 18.9.2018
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Edellisessä kokouksessa 19.9.2017 Läntinen alueraati päätti
seuraavaa: ”Päätettiin, että Läntinen alueraati tekee virallisen
kuntalaisaloitteen aiheesta Metsäpolku Honkakadulta raviradalle
tarvitsee viitoituksen”
Tehty kuntalaisaloite: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/4458
Aloite ohjattiin Lappeenrannan kaupungin virkistysaluetyöryhmälle.
Virkistysaluetyöryhmä käsitteli kokouksessaan 23.1.2018 aloitteen ja
kirjasi seuraavasti: Työryhmä suhtautuu myönteisesti aloitteeseen ja
pyytää alueraadin suunnittelupalaveriin mukaan. Virkistysaluetyöryhmä ei löydä viitoitukselle isäntää, kaupungin maanomistus ei
ole myöskään täysin yhtenäinen reitin alueella. Esitetään, että Pia
Haakana kutsuu koolle aihetta koskevan palaverin, jossa asiasta
sovitaan tarkemmin. Alueraadin pitäisi sitoutua huolehtimaan
kylteistä. Palaveriin pitäisi pyytää mukaan myös asukasedustaja.
• Selvitetään kylttien yleistä mallia tarkemmin, koska kaupungilla on
tarvetta yleisten luonto- tai retkeilykylttien yhdenmukaistamiseen.
Edellisessä virkistysaluetyöryhmän kokouksessa 29.5.2018 ei
käsitelty asiaa. Seuraava virkistysaluetyöryhmän kokous pidetään
4.10.2018. (PH)
Asukkaiden Lappeenranta § 38
Läntinen alueraati
Päivitys kokoukseen 10.4.2019
Virkistysaluetyöryhmä totesi kokouksessaan 5.3.2019 ettei se ole
oikea taho viemään aloitetta konkreettisesti eteenpäin. Se kuitenkin
puoltaa sitä. Koska myös toimialajohtaja puoltaa aloiteta, sovittiin
kokouksessa, että asukasyhteyshenkilö vie asiaa eteenpäin
konkreettisella tasolla. Ensin on selvitetävä maanomistus reitin
varrelta, kysyttävä mitä kautta saadaan kyltit kaupungilta ja sen
jälkeen talkoilla pystytys. Aikataulu – alkukesän aikana tavoite.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Kuullaan kokouksessa miten asia on edennyt.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Asia vielä avoin, mutta jo työn alla.
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Rantaraitin jatkaminen Huhtiniemen kärkeen ja Korkkitehtaan rannalla aina
Rakuunamäelle asti – Tilannekatsaus
Asukkaiden Lappeenranta § 25
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Edellisessä kokouksessa todettiin asiasta seuraavasti:
Kaupunginpuutaruri Hannu Tolonen päivitti tilanteesta seuraavasti:
”Rantaraitin rakentaminen Huhtiniemen kohdalla aloitetaan nyt
syksyllä 2017 pohjatöillä ja keväällä 2018 jatketaan.”
Lappeenrannan kaupungin esteettömyystyöryhmä on tehnyt
rantaraittiin liittyvän aloitteen, joka etenee myös rantaraitin
jatkorakentamisen yhteydessä, Aloite Korkkitehtaanrannan
rantaraitin esteettömyydestä; https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3223
Edellisessä kokouksessa alueraati päätti esittää kaupungin
elinvoima ja kaupunkikehitys toimialalle pikaista avoimen
asukastilaisuuden koolle kutsumista, jotta voidaan kuulla asukkaita
ennakkoon ja asukkaat saavat ajantasaista tietoa Rantaraitin
suunnitelmista ennen suunnittelun etenemisistä.
Kokouksessa kuullaan, että missä vaihessa ollaan menossa tämän
asian toteuttamisessa ja onko pyydettyä asukastilaisuutta tarkoitus
järjestää. (PH)
Päivitys 18.9.kokouksessa:
Julkaistu tiedote 13.9.2018
https://lappeenranta.fi/news/Rantaraitti-rakentuu-luontoarvothuomioiden-%E2%80%93-uudet-luontotaulut-kertovat-metsanmonimuotoisuudesta-/biewpeun/dd8a66a1-ddd4-4afe-bce99a84285a0800
” Rantaraitin rakentaminen jatkuu tänä syksynä vielä hetken. Parin
viimeisen taulun asennus odottaa lähde- ja pallekivikkoalueen
ylittävän sillan valmistumista. Sillan tulisi olla valmis 2-3 viikon
kuluessa. Silta mahdollistaa pyöräilyn ja on esteetön pyörätuolille ja
rollaattorille, kuten koko raittikin. Lisäksi syksyn aikana raitille tulee
vielä valaistus.” (PH)
Puheenjohtajan esitys
Päätös

Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi.
Päätettiin tehdä kysely latupohjan päälle tehdystä kivituhkaraitista.
Alkuperäisen suunitelman mukaan latupohja ja rantaraitti olivat
rinnakkain Huhtiniemen laduilta yliopistolle saakka.
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Asukkaiden Lappeenranta § 39
Läntinen alueraati
Päivitys 10.4.2019 kokoukseen
Uutisointia ladun ja kävelyn kohtaamisesta talvella
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/060d2337-bcc4-4d43-8495bf264f628693
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/732330-aktiivihiihtajahuolestui-hiihto-onnettomuuden-mahdollisuudesta-huhtiniemessa
Uutisointia Rantaraitin toiminnoista
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/702800-rantaraitti-saiuudet-luontotaulut-nain-raitti-kehittyy-viela-taman-syksyn-aikana
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan kokouksessa Rantaraitista – onko se jo täysin valmis
vai mitä vielä pitäisi kehittää?
Päätös
Keskusteltiin Rantaraitista. Todettiin, että
Rantaraitti on valmis vain Huhtiniemen hyppyrimäelle asti
kaupungilta katsoen.
Rantaraitilla ei ole talvikunnossapitoa. Hiihtolatu on kyllä.
Valaistus Huhtiniemen Sammonlahteen ja Skinnarilaan pitäisi saada
uudistettua / korjattua.
Kysytään Hannu Toloselta miten suunnitelmat jatkuvat.
Kysytään Terho Tiaselta valaistuksen uusinnasta.
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Läntinen palveluverkkouudistus – Tilannekatsaus
Asukkaiden Lappeenranta § 26
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta
Kourulan kaupunginosaan. Suunnittelun tarkoituksena on
mahdollistaa uuden päiväkotikoulun rakentaminen Kourulan
alueelle. Uudisrakennukseen (Kourulan aluekeskukseen (VE1) tai
Ukonpuistoon (VE2) sijoittuu alueen päiväkoti, esikoulu sekä koulu
1. ja 2. luokkalaisille. Olemassa oleva päiväkoti ja koulu puretaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos,
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto
ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 15.1.–5.2.2018 välisenä
aikana.
Muutosesta on pidetty kaksi (2) asukastilaisuutta ja asia on saanut
hyvin asukkaiden että median huomion.
Lasten ja nuorten lautakunta antoi kokouksessaan 6.2. seuraavan
lausunnon;
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala kannattaa Kourulan
päiväkotikoulun asemakaavan vahvistamista vaihtoehdon VE2
mukaisena eli päiväkotikoulun sijoittamista Ukonpuistoon. Mikäli
kaavoittaja päättää toteuttaa ratkaisun VE1a mukaisena,
monitoimitaloa ei voi purkaa ennen kuin korvaava liikuntasalitila
on valmistunut. Mikäli valitaan VE1b, joudutaan hankkimaan
päiväkodille ja koululle väistötilat. VE1 molemmat versiot
viivästyttävät päiväkotikouluhankkeen toteuttamista.”
Kokouksessa kuullaan muut mahdolliset ajankohtaiset kuulumiset.
(PH)
Päivitys 18.9.2018 kokoukseen huhtikuun kokouksesta:
Kourulan päiväkotikoulu:
Tavoitteena on, että kaava on elokuun valtuustossa ja lainvoimainen
noin lokakuun alussa. – Ei ole käsitelty vielä – tullut paljon valituksia.
Lappeen päiväkotikoulu:
Katu- ja piha-alueiden toteutus vaatii asemakaavan ja rahoituksen.
Piha-alueet voisi toteuttaa jo kesällä 2018, katualueet vaativat
kaavan. Sekä pihaa että katua varten tarvitaan rahoitus.
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– Ei ole tapahtunut mitään.
Sammonlahden monitoimitalo:
Asemakaavaa valmistellaan, mutta kaavoitus odottaa arkkitehtuurikilpailun tuloksia, mikä jälkeen työ varsinaisesti valmistellaan.
(PH)
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Sovittu 22.11.2018 Kompassi -tilaan
asukastapahtuma, pyydetään sinne ajankohtaisesitys Länsialueen
palveluverkkouudistuksesta. Otetaan myös kantaa tulevaan
ohjausryhmän kokouksen esityslistaan.
Asukkaiden Lappeenranta § 40
Läntinen alueraati
Päivitys 18.9.2018 kokoukseen
https://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-ja-vaikuta/Lansialueenpalveluverkko
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan kokouksessa palveluverkon etenemisestä.
Päätös
Keskusteltiin Läntisen palveluverkon etenemisestä. Merkittiin
tiedoksi uutinen koskien Kourulan päiväkodin kaavoitusta:
Kourulan päiväkotikouluhanke etenee - kaavamuutosta käsitellään
huhtikuun valtuustossa
Päättäjät kannattivat yksikön sijaintipaikaksi Ukkopuistoa,
kaavoittajat ja naapurit Kourulan aluekeskusta. Rakennuksen on
määrä valmistua ensi vuonna. Tulevan Kourulan päiväkotikoulun
kaavamuutos on valmistumassa. Lappeenrannan
kaupunginvaltuusto päättää kaavoituksesta todennäköisesti kuluvan
huhtikuun aikana.
- Viimeksi on selvitetty kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä Kourulan
aluekeskuksesta päiväkotikoulun sijoituspaikalle Ukkopuistoon,
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä toteaa.
Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta päätti koulupäiväkodin
paikasta vuosi sitten. Kaavoittaja olisi sijoittanut yksikön noin 300
metrin päähän Kourulan aluekeskukseen, mutta luottamushenkilöt
päättivät toisin.
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Ukkopuiston lähialueen asukkaat ovat vastustaneet
rakennushanketta. Yli 70 lähialueen asukasta jätti
kaavaehdotuksesta muistutuksen esittelyvaiheessa.
Tilaa tulee 144 lapselle
Uuteen päiväkotikouluun on tulossa nykyaikaista monikäyttötilaa
viidelle lapsiryhmälle ja yhdelle esikouluryhmälle. Lisäksi varataan
kaksi luokkatilaa 1. ja 2. vuosiluokille.
Rakennukseen tulee myös iltakäyttöön soveltuva 220 neliön sali.
Palvelukeittiöstä käsin jaetaan Lappeen keskuskeittiössä
valmistettua ruokaa.
Päiväkotikouluun tulee tilaa 144 lapselle ja 37 työntekijälle.
Rakennuksen hinnaksi on arvioitu 5,4 miljoonaa euroa ja sen on
määrä valmistua vuonna 2020. (Etelä-Saimaa 6.4.2019)
Sammontalon arkkitehtikilpailu
Kilpailun ensimmäinen vaihe on 31.8. – 30.11.2018 ja
toinen vaihe 6.2. – 4.4.2019
Kilpailu pyritään ratkaisemaan toukokuun 2019 aikana.
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Läntisen alueen veneiden maihinvetopaikat
Asukkaiden Lappeenranta § 28
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenranta Free Zone Oy:llä on vuokrattavana yli 2 700
eritasoista venepaikkaa 21 pienvenesatamassa. Pienvenesatamia
on eri puolilla kaupunkia. Satamissa on vaihtelevasti laituripaikkoja
ja soutuveneille tarkoitettuja maapaikkoja - joko molempia tai vain
laituri- tai maapaikkoja. Myös satamien sähkö- ja vesipistevarustelu
vaihtelee.
https://www.portoflappeenranta.fi/Suomeksi/Port-ofLappeenranta/Veneilypalvelut
Asukkailta on tullut viestiä, että Läntisellä alueella olisi liian vähän
veneiden maihinvetopaikkoja. (PH)
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta ja mahdollisista
toimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta ja mahdollisista
toimenpiteistä. Päätettiin esittää Lappeenranta Free Zone Oy:lle
veneiden maihinvetopaikkojen lisäystä läntiselle alueelle.
Asukkaiden Lappeenranta § 41
Läntinen alueraati
Päivitys 10.4.2019 kokoukseen
Esitys vielä avoin, lähettämättä.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.Maksullisia maihinvetopaikkoja.
Laitetaan kysely menemään edellisen kokouksen mukaisesti.
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Ruoholammen lähelle uimapaikka?
Asukkaiden Lappeenranta § 29
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Ruoholammen alueella ei ole Lappeenrannan kaupungin ylläpitämää
uimarantaa.
Asukkailta tullut esitystä mahdollisen uimapaikan saamiseksi. (PH)
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta ja mahdollisista
toimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta ja mahdollisista
toimenpiteistä. Päätettiin esittää Sykettä ja Säpinää Vieraslajit ja
asukkaiden siivoustalkoot -hankeelle Ruoholammen uimapaikan
perustamista asukkaiden talkoilla ja kaupungin investoinneilla.

Asukkaiden Lappeenranta § 42
Läntinen alueraati
Päivitys 10.4.2019 kokoukseen
Esitys vielä avoin, lähettämättä.
Asiasta keskusteltu jo ja vastaanotto oli positiivinen.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Edetään edellisen kokouksen päätöksen
mukaisesti. Kartoitetaan asukkaiden valmiutta talkoisiin.
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Sammonlahden uimarannan siisteys
Asukkaiden Lappeenranta § 30
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Asukkaalta on saatu yhteydenotto koskien Sammonlahden
uimarannan siisteyttä – lähinnä kasvillisuuden osalta. (PH)
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Keskustellaan asiasta ja mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta ja mahdollisista
toimenpiteistä. Todettiin, että rannalle ja Skinnarilan
matonpesupaikan väliin on kasvanut ”ryteikkö” – toisaalta linnut ovat
viihtyneet alueella. Vanhat hakkuu puut ovat edelleen siellä –
puhuttiin että puista voisi tehdä haketta ja laittaa takaisin maapohjan
suojaksi. Esitetään ajatus eteenpäin.
Asukkaiden Lappeenranta § 43
Läntinen alueraati
Päivitys 10.4.2019 kokoukseen
Esitys vielä avoin, lähettämättä.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Edetään edellisen kokouksen päätöksen mukaan.
Matonpesupaikan kevyt siistiminen lisätään esitykseen.
Tarkennetaan alueeksi Sammonlahden uimarannan ympäristö.
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Rutolan ylivientilaitokseen kuuluvien suojeltujen rakennusten ja rakenteiden
tulevaisuus?
Asukkaiden Lappeenranta § 33
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1484
Lappeenrannan Rutolan alueella Saimaan vanhaan lasku-uomaan
on muodostunut kulttuurihistorialtaan rikas ympäristö. Siihen
kuuluvat lasku-uoman varren esihistorialliset asuinpaikat,
metsäteollisuuden uiton erityistarpeisiin 1800- ja 1900-luvun
taitteessa rakentama ylivientilaitos uittorakenteineen sekä toisen
maailmansodan aikana rakennetun puolustuslinjan eli Salpalinjan
vesistöihin tukeutuvat varustukset.
Kärjenlammen pohjoisrannalla olevan Saksanniemen kivikautisen
asuinpaikan lisäksi alueen pohjois- ja länsipuolella on esihistoriallisia
asuinpaikkoja Ruoholammella, Rovonlahdella sekä Jängynjärven
Uirinniemessä. Keskustellaan kokouksessa aiheesta. (PH)
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Keskustellaan aiheesta ja mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin aiheesta ja mahdollisista
toimenpiteistä. Päätettiin esittää kohdetta strategian erilliskohteiden
investoinitlistan kautta kunnostrettavaksi. Meidän strategiatekomme
2018:https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestI
D=5124949&sid=4wOKbsWxaN
Metsähallitus – Eteläisen Saimaan luontokeskus – idea
toteutukseen? http://www.luontoon.fi/luontokeskukset
Asukkaiden Lappeenranta § 44
Läntinen alueraati
Päivitys 10.4.2019 kokoukseen
Esitys vielä avoin, lähettämättä.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Puheenjohtaja ja sihteeri työstävät asiaa eteenpäin.
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Länsialueen asukasyhdistysten kuulumisia
Asukkaiden Lappeenranta § 45
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Länsialueella toimii kolme (3) asukasyhdistystä:




Kuusimäki-Kourula-Lavola asukasyhdistys
Lappeenrannan Länsialueen asukasyhdistys
Ruoholammen asukasyhdistys

Kokouksessa kuullaan asukasyhdistysten kuulumisia.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittin tiedoksi kokouksessa kuultu.
Lappeenrannan Länsialueen asukasyhdistys
Ei ole hallitusta saatu koottua
On pohdittu yhtä iso yhdistystä koko läntisellä alueella
Kuusimäki-Kourula-Lavola asukasyhdistys
Täyttää tänä vuonna 10 vuotta
Hallituksesta puuttuu kaksi jäsentä, 7 hlöä nyt hallituksessa
Organisointi on jäänyt hallituksen vastuulle
Suht hyvin on kuitenkin toiminta pyörinyt
Ruoholammen asukasyhdistys
Kuuleman mukaan ei sielläkään ole saatu hallitusta kasaan
Pohdittiin miten saataisiin aktiivisia asukkaita mukaan.
Päätettiin, että kesällä pidetään yhteistyössä Iloa Ikään hankkeen
kanssa suurempi asukastapahtuma, jossa houkutellaan asukkaita
mukaan asukastoimintaan.
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Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 46
Läntinen alueraati
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Kokouksen alussa kuultiin Olli-Pekka Peltosen esittely nuorten
työllistämisestä workpilot – toiminnon kautta.
Läntinen alueraati kaipaa virkistysaluetyöryhmän muistioita
kohtuullisessa ajassa kokouksista.
Miten alueella ollaan mukana ympäristötalkoissa?
Pohdittiin Sammontorin asukastilan tulevaisuutta. Päätettiin
seurata asiaa ja ryhtyä toimenpiteisiin tarvittaessa.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 47
Läntinen alueraati
Puheenjohtajan esitys
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Vuosikellon mukaan
seuraava kokous pidetään vk 24 / 2020.
Tarvittaessa ja asioiden ilmaantuessa pidetään kokous ennen
päätettyä kokousta.
Päätös
Päätettiin pitää seuraava kokous ke 8.5.2019 klo 17.30.
Kokouksessa päätetään toimenpiteistä koskien Sammontorin
asukastilan toiminnan jatkumista.

