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1 Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 52
Läntinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Todetaan, että Ekta ry:n edustaja Anne-Liisa Lingren den Oude on
jäänyt eläkkeelle ja alueraatiin on tullut hänen tilalleen Ekta ry:n
toiminnanjohtaja Anu Olkkonen.
Päätös

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
Todettiin, että alueraatiin on tullut seuraavaat uudet edustajat
Anu Olkkonen, toiminnanjohtaja
Sammonlahden asukastila, EKTA
Henna Pekkala ja Tiia Kettunen,
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, LTKY
Ninni Kuparinen,
KOE, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
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2 Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 53
Läntinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 12.8.2020.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anu Olkkonen ja Esko Huttunen.
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3 Läntinen palveluverkkouudistus – Tilannekatsaus
Asukkaiden Lappeenranta § 26 / kokous 13.2.2018
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.
Päivitys 18.9.2018 kokoukseen
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. – Ei ole tapahtunut mitään.
Sammonlahden monitoimitalo:
Asemakaavaa valmistellaan, mutta kaavoitus odottaa arkkitehtuurikilpailun tuloksia, mikä jälkeen työ varsinaisesti valmistellaan.
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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 / Kokous 10.4.2019
Läntinen alueraati
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. Ukkopuiston lähialueen asukkaat ovat vastustaneet
rakennus-hanketta. Yli 70 lähialueen asukasta jätti kaavaehdotuksesta muistutuksen esittelyvaiheessa.
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)
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Asukkaiden Lappeenranta § 54 / kokous 12.8.2020
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupungin toimitilatoimikunta on jatkanut lasten ja
nuorten palveluiden palveluverkkotarkastelua. Käsittelyssä on
huomioitu saadut kuntalaispalautteet sekä päivitetty Sammonlahden
koulun kuntoarvio. Toimitilatoimikunta esittää Sammontalon
rakentamista niin, että kokonaisuus valmistuu vuoden 2024 aikana.
Aiempaan palveluverkkoehdotukseen ei tullut muita muutoksia.
Toimitilatoimikunnan esitys etenee kaupunginvaltuuston
päätöksentekoon huhtikuussa 2020.
https://www.lappeenranta.fi/news/Lappeenrannan-palveluverkkotarkastelunvalmistelu-etenee---toimitilatoimikunta-esittaa-Sammontalon-rakentamista/3nxegu3h/cfcac9b1-f4f0-403f-b85b-65504ac176c6

Kaupunginvaltuuston kokous
https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/12/561/6043/view/159694

Sammonlahti
Rakennetaan Sammontalo yhdellä kertaa valmiiksi ja rakennetaan
- tilat 6 varhaiskasvatusryhmälle ja 3 esiopetusryhmälle,
- 1-9 vuosiluokkien koulu 640 oppilaalle, nuoriso-, liikunta- ja
kirjastotilat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti
Tilat rakennetaan niin, että koulun tiloja voidaan käyttää tarvittaessa
varhaiskasvatuksen tiloina tai päinvastoin. Tilat suunnitellaan ja
sijoitetaan niin, että varhaiskasvatuksen tiloja voidaan tarvittaessa
lisätä ja tilat säilyttävät silti tehokkuutensa ja toiminnallisuutensa.
Kourulaan sijoitetaan tilaelementti, jossa voi olla 5 varhaiskasvatusryhmää tai 3 varhaiskasvatusryhmää, esiopetus ja 1-2
vuosiluokkien koulu. Aluksi tilat ovat kokonaan varhaiskasvatuksen
käytössä.
Muut Sammonlahden koulun toimipisteet jatkavat rakentamisen ajan
toimintaansa. Sammontalon valmistuessa ratkaistaan, mitkä tilat
jäävät vielä siirtymävaiheeksi käyttöön.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkitään tiedoksi. Esitysdiat pöytäkirjan liitteenä.
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4 Sammontorin asukastilan toiminnan kuulumiset
Asukkaiden Lappeenranta § 55
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Keväällä 2019 Sammontorin toiminnan jatkuminen oli vaakalaudalla.
Hanketta Iloa Ikään saatiin jatkettua vuoden 2019 loppuun asti, joka
turvasi toimintaa viime vuonna.
Lappeenrannan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan
20.1.2020 Sammontorin asukastilan käyttäjien vetoomusta
Sammontorin asukastilan säilyttämisen puolesta
https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/11/489/5378/view/80597

Sammontorin asukastila oli koko kevään ja alkukesän suljettuna
koronatilanteen takia. Nyt asukastilan toiminta on alkanut jälleen
3.8.2020 alkaen.
Kokouksessa Ekta ry:n toiminnanjohtaja Anu Olkkonen kertoo
Sammontorin tämän hetkiset kuulumiset toiminnan jatkuvuuden
suhteen.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkitään tiedoksi.
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5 Ruoholammen lähelle uimapaikka?
Asukkaiden Lappeenranta § 29 / Kokous 18.9.2018
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.
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 / kokous 10.4.2019
Läntinen alueraati
Esitys vielä avoin, lähettämättä.
Asiasta keskusteltu jo ja vastaanotto oli positiivinen.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asukkaiden Lappeenranta § 55 / kokous 12.8.2020
Läntinen alueraati
Asiaa on nyt selvitelty ja paikalla käyty.
Lopputulos syksyltä 2019 on seuraava:
Uimarannan osalta ei näytä kovin valoisalta, koskien ruoppausta ja
siihen liittyvien lupien saantia / prosessi kestää yli vuoden.
Ruopattava alue on niin laaja, johtuen matalasta rannasta.
Paikka on haasteellinen ja aiheuttaa kustannuksia joihin kaupungilla
ei ole nyt resursseja.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkitään tiedoksi.
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6 Edellisten kokousten avoimet asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 38 / kokous 10.4.2019
Läntinen alueraati
Läntisen alueraadin tekemä aloite metsäpolkujen viitoituksesta
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.

Asukkaiden Lappeenranta § 56 / kokous 12.8.2020
Läntinen alueraati
Vastaus kuntalaisaloiteeseen 5.8.2020:
”Tämän polun viitoitukseen ei ole vielä löytynyt rahoitusta. Moni
muukin virkistysreitti, joka sijaitsee yksin kaupungin omistamilla
mailla, odottaa rahoitusta.
Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialalla on luontokohteiden ja
virkistysreittien koordinointi ja ylläpito asioihin laajempana
kokonaisuutena tarkoitus hakea strategiarahoitusta vuonna 2021.
Samalla ratkaistaan virkistysreittien yhtenäinen ilme viitoituksen
suhteen sekä ylläpitotahot eri virkistysreiteille ja niiden rakenteille.”
kaupungingeodeetti Riitta Ruutiainen.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkitään tiedoksi.

Rantaraitin jatkaminen Huhtiniemen kärkeen ja Korkkitehtaan
rannalla aina Rakuunamäelle asti – Tilannekatsaus
Asukkaiden Lappeenranta § 39 / kokous 10.4.2019
Läntinen alueraati
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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.
Asukkaiden Lappeenranta § 56 / kokous 12.8.2020
Läntinen alueraati
Rantaraitti ulottuu tällä hetkellä kartan mukaan Skinnarilan
yliopistolta aina Tyysterniemeen kärkeen, Pallon lahden kautta
Pikisaareen ja Sataman kautta Myllysaareen.
https://www.visitlappeenranta.fi/loader.aspx?id=b3aa2c3d6b7d-4d01-84aa-122e9c1eb2ee
Rantaraitilla ei ole edelleenkään talvikunnossapitoa. Viime talvi oli
poikkeuksillinen, jolloin Rantaraittia pystyttiin käyttämään kävellen
lähes koko talvikauden, kun lunta ei juurikaan ollut.
Valaistus Huhtiniemen Sammonlahteen ja Skinnarilaan pitäisi saada
uudistettua / korjattua. Sihteeri on laittanut asista päivityspyynnön.
Lomien takia valaistusasiaan palataan elokuun lopulla
sähköpostitse.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkitään tiedoksi.
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Läntisen alueen veneiden maihinvetopaikat
Asukkaiden Lappeenranta § 28 / kokous 18.9.2018
Läntinen alueraati
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.
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 / Kokous 10.4.2019
Läntinen alueraati
Esitys vielä avoin, lähettämättä.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.Maksullisia maihinvetopaikkoja.
Laitetaan kysely menemään edellisen kokouksen mukaisesti.

Asukkaiden Lappeenranta § 56 / Kokous 12.08.2020
Läntinen alueraati
Sihteeri on selvitellyt asiaa. Kokouksessa kuullaan selvittelyn tulos.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Lappeenrannan satamalaitos ilmoitti, että sopii heille.
Lappeenrannan kaupungin pitäisi ensin rakentaa paikat, jotta
Satamalaitos voisi vuokrata niitä eteenpäin. Merkittiin tiedoksi.
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7 Länsialueen asukasyhdistysten kuulumisia sekä LTKY:n ja KOE:n kuulumisia
Asukkaiden Lappeenranta § 57
Läntinen alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, 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 ja ylioppilaskunnan ja
opiskelijakunnan kuulumisia.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

12

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Läntinen alueraati

12.8.2020

8 Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 57
Läntinen alueraati
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Ei tullut muita asioita.
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12 Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 58
Läntinen alueraati
Puheenjohtajan esitys
Vuosikellon mukaan seuraava kokous pidetään vuonna 2021.
Tarvittaessa ja asioiden ilmaantuessa pidetään kokous ennen vuotta
2021. Todetaan, että edelleen reaaliajassa käsitellään Läntisen
alueen asioita sähköpostitse alueraadissa.
Päätös

Tarvittaessa ja asioiden ilmaantuessa pidetään kokous ennen vuotta
2021. Todettiin, että edelleen reaaliajassa käsitellään Läntisen
alueen asioita sähköpostitse alueraadissa

