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Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 12
Läntinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
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Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 13
Läntinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 13.2.2018.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anne-Liisa Lindgren den Oude ja
Jonne Mustonen. Pöytäkirja tarkastetaan 14.2.2018 sähköpostitse.
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Läntisen alueraadin tekemä aloite metsäpolkujen viitoituksesta
Asukkaiden Lappeenranta § 14
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 Piia 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.
(PH)
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi virkistyöryhmän päätös. Keskustellaan
jatkotoimenpiteistä ja osallistumisesta esitettyyn palaveriin.
Päätös
Merkittiin tiedoksi virkistystyöryhmän päätös. Keskusteltiin
jatkotoimenpiteistä ja päätettiin osallistua esitettyyn palaveriin.
Läntistä alueraatia edustaa tässä palaverissa Ahti Nuottimäki ja
Anu Hämäläinen, mukaan tulee myös Pia Haakana.
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Läntisen alueraadin tekemä aloite Lappeen koulun pihalla olevan kentän ja
luistelualueen valaistus sekä pukukoppi – jatkotoimenpiteet aloitteelle
Asukkaiden Lappeenranta § 15
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Läntinen alueraati on tehnyt 9.5.2017 kuntalalaisaloitteen aiheesta
Lappeen koulun pihalla olevan kentän ja luistelualueen valaistus
sekä pukukoppi
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3994
Alueraadin edellisen kokouksen jälkeen kaupunginhallitus käsitteli
aloitteen 25.9.2017 kokouksessaan ja päätti seuraavaa:
”Kaupunginhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen ja siihen annetun
lausunnon tiedoksi ja toteaa vastauksena aloitteentekijöille, että
investointiin ei ole osoitettavissa määrärahoja vielä tulevalle
talvikaudelle, mutta tämä kohde kuten muutkin vastaavat kohteet eri
puolilla kaupunkia otetaan käsiteltäväksi vuosittain kulttuuri- ja
liikuntalautakunnassa toimialan investointien käyttösuunnitelmista
päätettäessä.”
http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/kokous/201752278.PDF
Edellisen alueraadin jälkeen 27.9.2017 lähetettiin jokaiselle
kaupunginvaltuutetulle sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenille
tiedoksi tehty aloite ja vetoomus sen huomiomiseksi.
Aivan samasta asiasta oli tehty jo vuonna 2016 kuntalaisaloite
yksittäisen asukkaan toimesta:
Kuntalaisaloite valaistuksen saaminen Lappeen koulun kentälle
Saapunut: 07.02.2016 / Tekijä: yksityinen asukas
Asianumero: 148/00.04.02.06/2016
Tapahtumat:
08.02.2016 kadut ja ympäristö / Pasi Leimi
25.09.2016 kaupunginhallitus
27.09.2016 vastaus aloitteen tekijälle:
”Investointiin ei ole osoitettavissa määrärahoja vielä tulevalle
talvikaudelle, mutta kohde otetaan käsiteltäväksi vuosittain kulttuurija liikuntalautakunnan toimialan investointien käyttösuunnitelmista
päätettäessä.”
13.11.2017 joukko valtuutettuja on tehnyt valtuustoaloitteen koskien
tykkilumijärjestelmän saamista kaupunkiin. Kulttuuri- ja
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liikuntalautakunta puolsivat tehtyä valtuustoaloitetta ja
kaupunginhallitus hyväksyi investoinnin kokouksessaan 22.1.2018.
https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/11/18/153/view/4
319 (PH)
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi tehty valtuustosaloite. Keskustellaan edelleen
jatkotoimenpiteistä koskien alueraadin ja myös yksittäisen asukkaan
tekemään kuntalaisaloitetta etenkin lapsille ja alueen asukkaille
tehtävää investointia, johon ei ollut osoitettavissa määrärahoja.
Päätös
Kokouksessa kuultiin, että liikuntatoimi on esittänyt Kulttuuri- ja
liikuntalautakunnalle, kokous 14.2.2018, määrärahaa Lappeen
koulun lähiliikuntakentän valaistukseen 50.000 euroa ja luistimien
vaihtokatokseen. Merkittiin tyytyväisinä tiedoksi.
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Rantaraitin jatkaminen Huhtiniemen kärkeen ja Korkkitehtaan rannalla aina
Rakuunamäelle asti – missä mennään?
Asukkaiden Lappeenranta § 16
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)
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi kokouksessa kuultu. Päätetään mahdollisista
jatkotoimenpiteitä.
Päätös
Merkittin tiedoksi kokuksessa kuultu:
1. Luontoselvitys, Pöyry; Lappeenrannan kaupunki, Keskiosan
osayleiskaavan luontoselvitys
- tämä on ollut kaiken ehdoton lähtökohta, näistä arvoista pidetään
kiinni ja ne turvataan
- lähteet, tihkupinnat, liito-oravat ( kaikki suojeltuja lain pohjalta)
- alueella on pidetty ennen töiden aloitusta katselmus, jossa
osallistujina Ely: stä luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska ja Marja
Kauppi, sekä kaupungin ympäristötoimen edustaja Toni Pöntelin
2. Raittilinjaus

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Läntinen alueraati

13.2.2018

1 / 2018

8

3. Raitin luontotaulut
- Etelä- Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin johtaja FT,
ympäristöekologian dosentti Kimmo Saarinen on laatinut raitin
varrelle tulevien luontotaulujen tekstit
- luontotaulujen kuvitus Ideri / Heli Pukki
4. Pallekivikko
- Tämän alueen yli rakennetaan silta- / pitkospuutapainen ratkaisu
Rantaraitin pohjatyöt tehty syksyllä -17, töitä jatketaan heti keväällä18, kesän aikana mm. valaistus. Huomioitava myös leirintäalueen
toiminta. Huhtiniemen vesilaitoksen tontin läpi ei voida rakentaa,
menee vanhaan polkuverkostoon. Yleisötilaisuutta syksyllä ei
työvoimapoliittisista syistä pystytty järjestämään (vuorotteluvapaa)
Keskusteltiin asiasta. Päätettiin edelleen pyytää asukastilaisuutta
aiheesta keväällä ennen töiden jatkumista. Varmistetaan, että
virkistystyöryhmä on myös perehtynyt asiaa. Puheenjohtaja laittoi
tiedoksi Rantaraitin varrelta valokuvan jossa näkyy kallistunut
sähkötolppa. Kokous esittää, että olisi hyvä keväällä tarkistaa
samalla kaikki olemassa olevat valaistukset Rantaraitilta.
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Läntinen palveluverkkouudistus – missä mennään?
Asukkaiden Lappeenranta § 17
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)
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi kokouksessa kuultu. Konsultti on selvitellyt
taustoja toimialoilta Sammonlahden koulun osalta ja seuraavana on
tulossa arkkitehtikilpailun avaaminen. Noin vuosi menee vielä
valmistelussa. Alueraatia huoletti liikuntatilojen m2 häviäminen
läntiseltä alueelta. Suunnitelmat alunperinkin olivat liian pienet. Nyt
on jo tullut lisää opiskelijoita ja tarve m2 on suurempi kuin 1200 m2.
Alueraati tulee seuraamaan tämän kehitystä. Asukkaat esittäneet
toiveen työpajasta tai asukas-infosta liikejärjestelyistä koskien
mahdollista Kourulan pk:n uutta sijoituspaikkaa.
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Asukaspalaute julkisen bussiliikenteen linjasta 10
Asukkaiden Lappeenranta § 18
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Ruoholammen asukkaat ovat antaneet alueraadin tietoon
seuraavan palautteen koskien linja nro 10:
Useat Ruoholammen (Länsialueen ylipäätään) lapset käyvät koulua
Kesämäessä. Lapset eivät ehdi koulun päätyttyä Fazerin nurkalle
Ruoholammen bussiin, joka lähtee kaupungista 10 yli. Joutuvat
odottamaan tunnin koulun pihalla.
Kyselimme keväällä Olli Hirvoselta, voisiko bussi kiertää iltapäivällä
(kouluaikana esim. klo 13.10, 14.10 ja 15.10 (klo 12.10 bussi ei taida
kulkea)) Prisman kautta, jolloin lapset ehtisivät siihen 10 yli bussiin.
Siinä vaiheessa oli myöhäistä tutkia asiaa, mutta voisiko sitä tutkia
nyt tämän kevään aikana niin, että sen saisi syksyllä käyttöön - jos
se siis on mahdollista, ja jos se saa edelleen kannatusta eikä sotke
muita aikatauluja
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi kokouksessa kuultu: edellä oleva otetaan mukaan
valmisteluun ja tullaan mahdollisuuksien mukaan huomioimaan
seuraavassa aikataulussa. Ruoholammen linja 10 lauantain vuorolla
ollut liian vähän käyttäjiä. Jos tilanne ei muutu kevään aikana,
niin vuoro tullaan lakkauttamaan elokuussa.
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Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 19
Läntinen alueraati
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Tiedoksi koskien vaalia. Skinnarilan äänestyspaikka on suljettu nyt
jo kaksien vaalien aikana. Uusi äänestyspaikka on ollut Lappeen
koulu. Etenkin iäkkään väestön ja autottoman on ollut hankala
mennä varsinaisena vaalipäivänä äänestämään, kun julkinen
liikenne alueelle ei ole toiminut sunnuntaisin. Asiasta on jo otettu
Kokoomus -naisten toimesta yhteyttä kaupungin vaaleista
vastaavaan henkilöön.
Päätös:
Päätettiin tehdä aloite asiasta alueraadin nimissä huomioon
otettavaksi maakuntavaaleihin mennessä. Tulee ottaa huomioon
esteettömyys ja saavutettavuus.
Ruoholammen uimapaikka – Tenhamoinlahti on nostettu esiin
yhtenä vaihtoehtona. Kysytään asiasta liikuntatoimelta.
Ruoholammen vesi ei ole sovelias uimakäyttöön.
Vanha OP:n kiinteistö – nykyinen Rikkilän kahvila. Ollut paljon
ongelmia pysäköinnin suhteen koskien kevyen liikenteen väylää.
Pysäköinti on ollut kuin ”Villissä Lännessä” ja turvatonta. Nyt
toistaiseksi ongelma on ratkaistu lumenluontipaikalla. Tilanne on
esissä jälleen lumen sulamisen jälkeen. Tekninen toimi on luvannut
tehdä suunnitelman lopulliseksi ratkaisuksi kevään aikana.
Samalla kadulla sijaitsevan K-Marketin / Postin pysäköintipaikka on
pienenlainen tarpeeseen nähden. Voisi ottaa samalla edellä
mainituissa suunnitelmissa huomioon. Risteys on hankala sen
toimivuutta voisi uudelleen harkita.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 20
Läntinen alueraati
Puheenjohtajan esitys
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Vuosikellon mukaan
seuraava kokous pidetään vk 38 / 2018.
Päätös
Seuraava kokous pidetään ti 18.9.2018 klo 17:30.

