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LÄNTISEN ALUEEN TAVOITTEET valtuustokaudella 2012 – 2016/2017
1. Lappeen kenttä ja luistelualue Lappeen koulun pihalla
– valaistus ja pukukoppi kentän laidalle
Ruoholammen asukkaat ovat tuoneet esille toiveen valaistuksesta kaupungin
ylläpitämälle Lappeen kentälle / luistelualueelle. Valaistus pidentäisi pimeinä
vuoden aikoina kentän käyttöaikaa sekä lisäisi myös turvallisuutta.
Lappeen koulun rehtori sekä päiväkodinjohtaja ovat tuoneet tarpeen esiin myös
koulun ja päiväkodin osalta seuraavasti; Lappeen koulun kenttä ja luistelualueen
valaistus ovat myös koululle ja päiväkodille tärkeä asia. Sydäntalvella kenttä on
hyvin pimeä koko aamupäivän. Iltapäivä-toiminta (90 lasta ja toiminta-aika klo
16.30 saakka) ei voi hyödyntää kenttää valaistuksen puutteen vuoksi. Sama
koskee myös esi-oppilaita, jotka tarvitsevat iltapäivähoitoa (50 lasta).
Päiväkotikoulu on ollut yhteydessä liikuntatoimeen 2013 ja vanhempaintoimikuntaan ja etsinyt vaihtoehtoja. Palveluverkkoratkaisun valmistuessa on
seuraava askel ollut Lappeen päiväkotikoulun saattoliikenteen ja henkilökunnan
pysäköintipaikkojen puutteellisuuksien korjaaminen. Parkkialueen laajennuksen
yhteydessä on tarkoitus vetää koululta sähkövaraukset ja asia etenee
Tilakeskuksen laatiman aikataulun mukaisesti.
Lisäksi kentän viereen olisi tärkeää saada pukukoppi tai vastaava. Nyt päiväkodin
ja koulun lapset vaihtavat luistimet sisällä ja kävelet luistimet jalassa 200 metriä
kentälle.
Lapsimäärät ovat suuria. Syksyllä 2017 koululaisia on 350 ja päiväkodin lapsia 180.
Kyse on siis suuresta lapsijoukosta ja Lappeen kentän kehittämiselle liikuntapaikkana on suuri tarve. Lisäksi tietenkin aktiivinen iltakäyttö ruoholampelaisten
tarpeisiin.
Päivitys liikuntatoimelta; Tilanne on tiedossa ja toivomme, että tulevina vuosina
liikuntapaikkarakentamisen vuotuisissa määrärahoissa nämä toiveet tulevat
huomioiduksi palveluverkkouudistuksen yhteydessä.
Toimenpiteet; Läntinen alueraati tekee asiasta kuntalaisaloitteen keväällä 2017
varmistaakseen rahoituksen saamisen kentän valaistukselle sekä pukukopille.
2.

Kevyen liikenteen reittien kehittäminen
Kevyt liikenne: Sunisenlahden Rantaraitti osittain jo valmis. Reitti kulkee Leirin
Saunarannan puistosta aina Skinnarilan Tervahaudanpuistoon asti.
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Päivitys: Todettiin, että Rantaraittia on talousolosuhteisiin nähden hyvin rakennettu,
mutta verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan, niin on vielä paljon tekemättä.
Lisättiin tähän yhdeksi alatavoitteeksi Rantaniitynkadun kevyen liikenteen väylän
valaistus.

Kevyt liikenne:
Länsialueen Laaturaitti /
Laatukäytävä välille Keskusta Skinnarila
Kevyt liikenne:
Sunisenkadun ja
Rantaniitynkadun
välinen raitti: Notkelman poisto
ja kaide

Kevyt liikenne: Lentokentän ja
Maasotakoulun välissä olevan
latupohjan viereen kevyen
liikenteen väylä.

Valaistukset kevyen
liikenteen reiteille:
Korpisuonkatu ja Puistomäenkatu välinen kevyen liikenteen reitti, kesällä 2012
asfaltoitu, mutta valot puuttuvat.
3. Liikennevalot Poronkadun ja Merenlahden tien risteykseen

Skinnarilan kampusalueen kasvettua ammattikorkeakoulun siirryttyä alueelle, on
liikenne kasvanut huomattavasti etenkin tällä kadulle. Tämän risteyksen kautta
kulkee myös paljon pieniä koululaisia alueen lähikouluihin.
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Vanhemmat ja Läntinen alueraati kokee tämän risteyksen erityisen vaaralliseksi
huolimatta korokkeista ja punaisesta huomio-valosta ja esittää tähän risteykseen
asennettavaksi liikennevalot liikenneturvallisuuden takaamiseksi.
Toimenpiteet: Asia viety teknisen toimen Kadut ja Ympäristö yksikön käsittelyyn.

4. Länsialueen ulkoilu- ja liikuntareittiohjelman toteutus
Lentokenttä – Skinnarilanmaja – Huhtiniemi – Lentokenttä ulkoilureitin kunnostus.
Esitys asiasta on toimitettu jo keväällä 2009 liikuntatoimelle. Vähän on ehtinyt
toteutua tähän mennessä.
Päivitys: Lentokenttä-Skinnarilan reitin rakentaminen ympärivuotiseen käyttöön
valaistuksineen ja maarakennustöineen on kallis hanke, jota Liikuntatoimi on visioinut
jo todella pitkään. Alueella on kosteikkoja ja maarakennuksessa tarvittavien
massojen hankintakustannukset sekä valaistus ovat erittäin kalliita, eikä tämä hanke
ole kaupungin investointien puiteohjelmassa. Kuitenkin olisi erinomaista, jos
Lentokentän reitti ja Skinnarilan valaistu reitti saataisiin yhdistettyä valaistuksen
osalta ja reitin osalta, syntyisi koko Läntisen asuinalueen yhdistävä ja kiertävä
ulkoilureitti, jolle olisi käyttäjiä koko läntiseltä asuinalueelta
Ruoholammen alueelle kaivataan myös kuntopolku / latua.
Näissä kaikissa toimenpiteissä tulisi kuitenkin lähteä liikkeelle luontolähtöisesti eli
yrittää säilyttää mahdollisimman luonnonmukaista maisemaa vaikka metsän keskelle
tehtäisiinkin virkistyskäyttöön soveltuvia polkuja / latuja.
METSÄPOLUT
Sammonlahden suuralueen lähimetsissä on paljon ns. vakiintuneita polkuja, joiden
kuntoa voisi vahvistaa lisättävällä massalla ja voitaisiin talkoilla sitten tampata
metsäpolut – halutaan virallistaa metsäpolut. Poluista olisi hyvä tehdä selvitys ja
reittikartta, jotta asukkaat voivat / osaavat kulkea metsässä.

5. Sammonlahden ranta-alueen kunnostus ja kehittäminen
virkistyskäyttöön
Sammonlahden ranta halutaan kehittää ensiluokkaiseksi uimarannaksi
Läntisen alueen antamassa lausunnossa
koskien Rantaraittia, oli mainittu myös
toiveita Sammonlahden rannan
kunnostamiselle ja kehittämiselle.
Toimenpiteet: Seurataan miten
Sammonlahden uimarannan kunnostus
virkistyskäyttöön etenee ja otetaan kantaa
asiaan tarvittaessa.
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Päivitys: Sammonlahden ranta siistittiin pusikoituneesta kasvustosta syksyllä 2014.
Rannalle on hankittu muutama vuosi sitten uudet pukeutumissuojat ja lasten
leikkipuistoon uusi ”laiva”. Uimaranta on liikuntatoimen normaalissa kunnossapidossa vuosittain. Uimarannalla on hyvä, kova ja loiva hiekkapohja, parannettavaa
ja kehitettävää: vedessä kaislikkojen poistamista, uimarantaopasteet kaipaavat
parannusta. Sammonlahden uimapaikan ongelma on nurkon kosteus – tulisi tehdä
korjaavia toimenpiteitä sen poistamiseksi.

TOTEUTUNUT
Ruoholammen ympäristö-, katu- ja palvelurakentaminen
Ruoholammen asukkaat toivovat, että tehdyt alueet saatetaan valmiiksi. Kadut,
katuvalot, viherrakentaminen ja muu normaali asukasviihtyvyyteen liittyvät asiat
pitää saada kuntoon.

SEURANTALISTA
Kourulan koulu- ja liikekeskuksen sekä niiden ympäristön kunnostus
- Seurataan miten etenee
Länsialueen palveluverkkouudistuksen yhteydessä
Katajakadulla 10 - 12 sijaitsee
Kuusimäen koulu
Kourulan päiväkoti
Kourulan palloiluhalli
Erikoisliikkeitä
Kahvila
Toimintakeskuksen ikkuna-korjauksen loppuun saattaminen.
Päivitys: Kourulan päiväkodissa tehty sisäilmastoselvitys ja raportin mukaiset
toimenpiteet tehty. Kesällä 2012 korjattiin sisätiloja ja peruskorjaus mahdollisesti
2014-2015 – ei ole varattu 2013 budjettiin eikä näy myös 2014-2016
investointilistalla. Kourulan palloiluhallissa on tehty sisäilmaselvitys. Automatiikka
uusittiin 2012. Muita korjauksia tehdään annetun budjetin puitteissa
Toimintakeskuksen pysäköintialue – päällysteen peruskunnostus pohjustustöineen.
Pysäköintialueen jakaminen kahteen osaan valaisinpylväiden välille istutettavien
pensain. Päivitys: Korjauksia tehdään annetun budjetin puitteissa
 Alueen istutukset – istutusten ja ympäristön hoito ja siistiminen
 Kaikkien rakennusten (koulu, toimintakeskus, liiketilat) peruskorjaus
Toimenpiteet: Edellä mainitut korjauskohteet toimitettu vuonna 2014 valokuvin
selostettuna Tilakeskukselle sekä Yritystilalle.
Päivitys edellisille kohdille: Korjauksia tehdään annetun budjetin puitteissa
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Länsialueen lähipalveluiden säilyttäminen ja edelleen kehittäminen
- Seurataan miten etenee Länsialueen palveluverkkouudistuksen
yhteydessä
Halutaan säilyttää ja kehittää edelleen läntisellä alueella vielä olevia kunnallisia ja
valtiollisia lähipalveluita; vanhustenpalvelut, Kela, nuorisotoimi, kirjasto jne.
Kouluverkon uudistamisen seuranta on tärkeää tulevina vuosina
Halutaan myös painottaa kaupallisten palveluiden kehittämistä alueella.
Toimenpiteet: Tavoite on viety Sammonlahden aluekeskuksen kehittämistyöryhmään ja se on kirjattu kehittämissuunnitelmaan.
Päivitys: Todettiin, että keskittäminen ja sähköisten palveluiden yleistyminen luo
haasteita tälle tavoitteelle. Menossa on myös läntisen osa-alueen osayleiskaavan
päivittäminen. Seurataan suunnitelman kehittymistä ja että siinä huomioidaan niin
asuminen kuin lisä kaupallisten palveluiden mahdollistaminen läntisellä alueella.

Lähiliikuntapaikkoja läntiselle alueelle
- Seurataan miten etenee Länsialueen palveluverkkouudistuksen
yhteydessä
Läntisen alueen asukkaat ovat esittäneet toivomuksen Sammonlahden alueelle
rakennettavasta lähiliikuntapaikasta. Yksi pitkään esillä ollut paikka on
Sammonlahden koulun ja liikuntahallin välissä oleva kenttä.
Toimenpiteet: Pidetään asiaa esillä.
Päivitys: Talkoilla tehtiin keväällä 9-korinen Frisbee golf rata Sammonlahden koulun
läheisyyteen.

