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Keskustan alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Meidän Lappeenranta § 38 

Keskustan alueraati  

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.  

 

  Kokoukseen voi osallistua joko paikanpäällä kokoustilassa  

  tai sähköisen Teams-linkin kautta. 

   

 Päätös Avattiin kokous. Todettiin läsnäolijat. Puheenjohtaja totesi, että osa  

kokoukseen osallistuvista voi  osallistua sähköisessä toiminta-

ympäristössä eli etänä. Teams- kokouskutsu oli toimitettu. 

 

Paikan päällä kokoustilassa olivat: 

 

Hiltunen Mia, aktiivinen asukastoimija, Kimpinen 

Kousa Maire, aktiivinen asukastoimija, Ydinkeskusta 

Laine Keijo, aktiivinen asukastoimija, Rakuunamäki 

Nakari Jukka, Alakylän asukasyhdistys 

Partanen Riitta, Rakuunamäen asukasyhdistys 

Sirkiä Juhani, Leiri - ja Pallon kaupunginosayhdistys 

Varis Juha, aktiivinen asukastoimija, Kylpylä 

Vuorinen Marja, Lappeenrannan Kilta ry 

Pia Pulliainen, osallisuuskoordinaattori, Lappeenrannan kaupunki 

Elina Haverinen, hallintosihteeri, Lappeenrannan kaupunki 

1-10 § Matti Pesu, Lappeenrannan Pyöräilijät ry 

 

Teams -yhteyden kautta kokoukseen osallistuivat: 

 

1-4 § Anu Talka, kulttuurijohtaja, Lappeenrannan kaupunki  

1-5 § Matti Veijovuori, asemakaava-arkkitehti, Lpr kaupunki 

Parviainen Tuomo, Pikisaaren asukasyhdistys 
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Keskustan alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 

2. Pöytäkirjan tarkastus 

 

Meidän Lappeenranta § 39 

Keskustan alueraati  

   

  

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 7.2.2023. 

  Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 

 

 Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mia Hiltunen ja Marja Vuorinen. 
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Keskustan alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 

3. Keskustan alueraadin sihteerin vaihtuminen 

 

Meidän Lappeenranta § 40 

Keskustan alueraati 

  

 

Keskustan alueraadin esittelijäsihteeri vaihtuu. Uutena aloittaa 

Lappeenrannan kaupungin hallintosihteeri Elina Haverinen  

  1.1.2023 alkaen. 

 

  Keskustan alueraadissa ovat mukana valtuustokaudella 

2021-2025: 

 

1. Hiltunen Mia, aktiivinen asukastoimija, Kimpinen 

2. Kemppinen Johanna, Rakuunamäen asukasyhdistys 

3. Kolhonen Jouko, aktiivinen asukastoimija, Linnoitus 

4. Kousa Maire, aktiivinen asukastoimija, Ydinkeskusta 

5. Laine Keijo, aktiivinen asukastoimija, Rakuunamäki 

6. Metsäkallio Taru, aktiivinen asukastoimija, Kimpinen 

7. Miettinen Markku, aktiivinen asukastoimija, Peltola 

8. Nakari Jukka, Alakylän asukasyhdistys 

9. Partanen Riitta, Rakuunamäen asukasyhdistys 

10. Parviainen Tuomo, Pikisaaren asukasyhdistys 

11. Ruotsi Johanna, Lakes ry 

12. Sirkiä Juhani, Leiri - ja Pallon kaupunginosayhdistys 

13. Varis Juha, aktiivinen asukastoimija, Kylpylä 

14. Vuorinen Marja, Lappeenrannan Kilta ry 

  

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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Keskustan alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 

4. Lappeenrannan kulttuurivuosi 2023 

 

Meidän Lappeenranta § 41 

Keskustan alueraati  

 

Valmistelija / lisätiedot: 

Hallintosihteeri Elina Haverinen, puh. 040 660 1681 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimen vastuualueen palvelu-

yksiköt ovat museot, kaupunginkirjasto, kaupunginorkesteri ja 

kaupunginteatteri sekä nuorisotoimesta kulttuuritoimeen siirtynyt 

Lastenkulttuurikeskus Metku. Sen lisäksi kulttuuritoimi vastaa mm. 

kansalaisopiston ja 1.1.2023 lähtien sekä taiteen perusopetuksen 

avustusten jakamisesta että muutamista kulttuurikiinteistöistä.   

 

Kulttuuripalvelujen keskeinen tavoite on tuottaa kaupungin asukkaille 

hyvinvointia. Vuoden 2019 lopulla voimaan tullut kuntien kulttuuri-

toimintalaki korostaa hyvinvoinnin ja mahdollistamisen merkitystä 

perinteisesti kulttuuritoimen tehtäviin kuuluneiden kulttuuripalvelujen 

tarjoamisen lisäksi. 

 

Lappeenrannassa kulttuuripalvelut ovat painottuneet kulttuuri-

yksiköihin ja niiden tuottamiin palveluihin, koska tapahtumatoiminta 

ei kuulu kulttuuritoimeen Lappeenrannan kaupunkiorganisaatiossa.   

 

Saimaa-ilmiö2026 valmistelusta jäi elämään neljän maakunnan   

alueellisen yhteistyön ja kolmen maakunnan voimin haetun Saimaa 

Region of Gastronomy -merkkivuoden lisäksi Saimaan alueen 

kaupungeissa kiertävät kulttuurin unelmavuodet. Unelmavuotta 

vietettiin vuonna 2022 Mikkelissä, tänä vuonna Joensuussa ja 

seuraavana eli vuonna 2024 Lappeenrannassa.   

 

Lappeenrannassa unelmavuodella on kolme keskeistä tavoitetta.   

Se tuottaa asukkaille osallisuutta ja hyvinvointia sekä vahvistaa   

kulttuurin, taiteen ja tapahtuma-alan toimijoiden osaamista ja   

mahdollisuutta työllistyä omalla osaamisellaan.   

 

Kaupungille unelmavuosi tuottaa osaamista sekä oman tarjonnan 

kehittämisessä että muiden järjestämän tarjonnan mahdollistami-

sessa. Vuoden aikana järjestetään vähintään sata tapahtumaa. 

Samalla kulttuuritoimea kehitetään vastaamaan aiempaa paremmin 

kaupunkilaisten ja kaupungissa toimivien kulttuuritoimijoiden toiveita 



vastaavaksi uuden lain mukaisesti. Edelleen tarjoamme laadukkaita 

kulttuuripalveluja, jotka lisäävät asukkaiden hyvinvointia. 

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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Keskustan alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 

5. Armilankadun paloaseman tontin tulevaisuus 

 

Meidän Lappeenranta § 42 

Keskustan alueraati  

 

Valmistelija / lisätiedot: 

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori, puh. 040 660 5662 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

Lauritsalan uusi paloasema otettiin käyttöön loppuvuonna 2022. 

Uusi paloasema korvasi Lappeenrannan Armilankadulla sijaitsevan 

keskuspaloaseman. Armilankadun keskuspaloasema ei vastannut 

pelastuslaitoksen nykyisiä tarpeita. Keskuspaloaseman toiminta oli 

ollut parin vuoden ajan hajautettuna neljään eri paikkaan sisäilma-

ongelman takia. 

 

Vanhan paloaseman tontille Armilankadulle kaavaillaan kerrostaloja. 

Kaupungin tarkoituksena on jatkaa tälle tontille  suunnitelluilla 

kerrostaloilla tontin itäpuolella sijaitsevaa jo olemassa olevaa 

kerrostalokorttelia. 

 

Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt asemakaavamuutoksen 

laadinnan tontille ja tontti kuuluu myös kaupungin kaavoitus-

ohjelmaan. Kaavamuutos valmistunee tämän vuoden aikana. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on käytöstä poistuvan 

paloaseman alueen kehittäminen keskustan läheisenä asumisen 

alueena. 

 

https://old.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-

maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-

alue/Keskuspaloasema  

 

Kokouksessa asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori kertoo 

ajankohtaiset kuulumiset asemakaavamuutoksen tiimoilta. 

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Merkitään tiedoksi. 

   

 Päätös Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

https://old.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-alue/Keskuspaloasema
https://old.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-alue/Keskuspaloasema
https://old.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-alue/Keskuspaloasema
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Keskustan alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 

6. Katujen ja kaupunkiympäristön kunnossapito 

 

Meidän Lappeenranta § 43 

Keskustan alueraati  

 

Valmistelija / lisätiedot: 

Kunnossapitopäällikkö Topi Kangas, puh. 040 1440 330 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

  Tien kunnossapidon luokitus Lappeenrannassa 

 

  Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt katujen  

  kunnossapitoluokituksista 28.10.2020. 

 

Kunnossapidon periaatteet mm. jalkakäytävien ja pyöräteiden  

osalta  

 

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen  

  korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun  

  tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen.  

  Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suoja- 

  kaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta. 

   

  Aurauksen seuraaminen verkkosivulta 

 

  Lappeenrannan kaupunki on julkaissut verkkopalvelun, jonka kautta  

  voi tarkastella viimeisen 24 tunnin aikana Lappeenrannassa tehtyjä  

  auraustöitä. Käyttäjä voi itse valita minkä aikajakson ja alueen  

  auraustoimenpiteitä haluaa tarkastella. Aikajakson voi valita 0–24  

  tunnin väliltä.  

 

  Jalkakäytävien kunnossapidosta vastaa 

 

  Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden,  

  puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden  

  kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana  

  sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen  

  siisteydestä. Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään  

  poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue  

  pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu  

  liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa. 

 



Lisätietoja: https://www.lappeenranta.fi/fi/liikenne-ja-

kaupunkiymparisto/katujen-ja-kaupunkiympariston-kunnossapito  

 

https://lappeenranta.fi/fi/ptv-kuvaukset/ptv-palvelut/katujen-ja-

yleisten-alueiden-kunnossapito  

 

Kokouksessa on mukana kunnossapitopäällikkö Topi Kangas 

kertomassa katujen ja kaupunkiympäristön kunnossapidosta. 

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Merkitään tiedoksi.  

 

Päätös Topi Kangas oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Osallisuus-

koordinaattori Pia Pulliainen esitteli kunnossapitopäällikön esityksen. 

Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lappeenranta.fi/fi/liikenne-ja-kaupunkiymparisto/katujen-ja-kaupunkiympariston-kunnossapito
https://www.lappeenranta.fi/fi/liikenne-ja-kaupunkiymparisto/katujen-ja-kaupunkiympariston-kunnossapito
https://lappeenranta.fi/fi/ptv-kuvaukset/ptv-palvelut/katujen-ja-yleisten-alueiden-kunnossapito
https://lappeenranta.fi/fi/ptv-kuvaukset/ptv-palvelut/katujen-ja-yleisten-alueiden-kunnossapito
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Keskustan alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 

7. Näkemyksiä ja kokemuksia pyöräteihin liittyen pyöräilijän silmin 

 

Meidän Lappeenranta § 44 

Keskustan alueraati  

Valmistelija / lisätiedot: 

Lappeenrannan Pyöräilijät, Matti Pesu, puh. 040 534 0455 

 

Pyöräily on talvellakin monelle sujuvin, nopein ja mukavin tapa 

asioida ja kulkea töihin, kouluun ja harrastuksiin. Talven tuiskut 

voivat tuoda mutkia pyöräilijän matkaan ja auraamaton pyörätie voi 

olla pyöräilijälle tekemätön paikka. Silloin pyöräily ajoradalla on 

sallittua. Tämä perustuu tieliikennelain 18§:n, jonka mukaan 

ajoneuvolla saa tilapäisesti ajaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien 

osalla, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat ja siitä ei aiheudu vaaraa 

eikä huomattavaa haittaa. 

 

Pääreitit aurataan ensimmäisenä. Lappeenrannan pyöräteiden 

talvikunnossapito on jaettu kolmeen luokkaan: Pääreitit (kunnossa-

pitoluokka 1), aluereitit (luokka 2) ja muut pyörätiet (luokka 3). 

Pääreitit aurataan tarvittaessa päivän aikana useamminkin pyrkien 

pitämään reitistö ajettavissa 24/7. Aluereitit aurataan käytännössä 

aurauskynnyksen (>5 cm kertymä) ylityttyä lumisateen jälkeen 

seuraavana aamuyönä. Muut pyörätiet: Asuinalueilla ja keskustan 

kortteleissa kulkevat pyörätiet kuuluvat kunnossapitoluokkaan 3. 

Tämä tarkoittaa, että ne aurataan viimeisenä. 

https://lappeenrannanpyorailijat.fi/pyorareittien-auraus-lappeenrannassa-

2022/  

 

Pyöräilyn lisääntyminen auttaa pyöräilijää monella tavalla. 

Pyöräilyväyliä ja palveluita parannetaan ja liikennekulttuurikin 

muuttuu pyöräilijän paremmin huomioivaksi kun pyöräilijöitä on 

paljon. Kasvu aiheuttaa kuitenkin myös ongelmia joilta ei ole 

Lappeenrannassakaan täysin vältytty. 

https://lappeenrannanpyorailijat.fi/pyoraily-kasvaa-ja-se-aiheuttaa-

kasvukipuja-myos-lappeerannassa/  
 

Kokouksessa mukana on Matti Pesu, Lappeenrannan Pyöräilijöistä, 

kertomassa näkemyksiä ja kokemuksia pyöräteihin liittyen pyöräilijän 

silmin. 
 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta 

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta. 

https://lappeenrannanpyorailijat.fi/pyorareittien-auraus-lappeenrannassa-2022/
https://lappeenrannanpyorailijat.fi/pyorareittien-auraus-lappeenrannassa-2022/
https://lappeenrannanpyorailijat.fi/pyoraily-kasvaa-ja-se-aiheuttaa-kasvukipuja-myos-lappeerannassa/
https://lappeenrannanpyorailijat.fi/pyoraily-kasvaa-ja-se-aiheuttaa-kasvukipuja-myos-lappeerannassa/
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Keskustan alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 

8. Yleisten väestösuojien puute Lappeenrannassa -aloite 

 

Meidän Lappeenranta § 45 

Keskustan alueraati  

 

Valmistelija / lisätiedot: 

Hallintosihteeri Elina Haverinen, puh. 040 660 1681 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

Keskustan alueraadin puheenjohtaja on tehnyt kuntalaisaloitteen  

”Yleisten väestösuojien puute Lappeenrannassa” 

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/29196 . 

 

Aloitteessa esitettiin seuraavaa: 
 

1. Pyydämme Lappeenrannan kaupungilta selvitystä yleisten 

väestösuojien todellisesta määrästä, kunnosta ja niiden tulevasta 

kunnostuksesta, sekä käyttösuunnitelmasta kriisitilanteissa eri 

kaupungin osien osalta (mikä yleinen väestösuoja toimii kunkin 

kaupungin osan suojana kuka on kunkin väestösuojan vastaava jne.)  

 

2. Toiminnoille on saatava pikainen aikataulu ja selkeä ja avoin 

tiedottaminen yleisistä väestösuojista (paikkamäärineen 

sijaintitietoineen) niiden käytöstä kaikille kaupunkilaisille, niin että 

kaupungissa asuvat / vierailevat monikulttuuriset henkilöt myös 

pystyisivät toimimaan annettujen turvallisuusohjeiden mukaisesti. 

 

Väestösuojat ja väestönsuojelu on tärkeä osa kaupungin ja 

kaupunkilaisten turvallisuutta, joka on säädetty Suomessa erillisellä 

väestösuojelulailla. 

 

Lappeenrannan kaupungin vastauksessa aloitteeseen todettiin 

seuraavasti; ”Lappeenrannan kaupunki suhtautuu erittäin vastuul-

lisesti kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimiseen kaikissa olo-

suhteissa, myös poikkeusoloissa ja erilaisissa häiriötilanteissa. Siksi 

meillä on yhdessä pelastuslaitoksen kanssa tehty myös erilaisia 

suunnitelmia väestön turvaamiseksi ja suojaamiseksi erilaisissa 

häiriötilanteissa mukaan lukien poikkeusolot. Lappeenrannan 

kaupungin näkemyksen mukaan kaupunkilaiset on suojattu riittävän 

hyvin erilaisten kriisitilanteiden varalta. Lappeenrannan kaupunki 

pitää jatkossakin omien tilojensa väestönsuojat kunnossa, rakentaa 

uusiin tiloihin säädösten edellyttämät väestönsuojat sekä ylläpitää 



yhdessä pelastuslaitoksen kanssa väestönsuojelu- ja evakuointi-

suunnitelmia.” Vastaus kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä. 

 

Puheenjohtajan esitys 

 

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta. Päätetään tarvittaessa  

toimenpiteistä. 

 

Päätös  Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta. Todettiin, että asukas- ja 

alueneuvosto on tehnyt päätöksen aiheeseen liittyvän 

asukastilaisuuden järjestämisestä keväällä 2023. 
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Keskustan alueraati 

Meidän Lappeenranta -toiminta 

 

9. Keskustan alueen tavoitteet valtuustokaudelle 2021-2025 

 

Meidän Lappeenranta § 46 

Keskustan alueraati  

 

Valmistelija / lisätiedot: 

Hallintosihteeri Elina Haverinen, puh. 040 660 1681 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

  Tavoitteena pitää yllä ajantasaista “Alueen tavoitteet” listausta.  

 

1. Lappeenrannan keskustan asuttamissuunnitelmat 

 

Kaupunkisuunnittelu toimintaa; Kaavoituksen yleisenä tavoitteena on  

ottaa huomioon kaikki kaupunkiyhteisön yleiset tarpeet, eri 

toimintojen tarvitsemat tontit ja alueet, kestävän kehityksen  

edellyttämä yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ympäristön  

laatuvaatimukset. Seurataan tavoitteen toteutumista. 

https://lappeenranta.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus   

  

2. Vesitornin toiminnan kehittäminen 

 

Keskustassa sijaitsevaan vesitorniin pääsi kesällä-22 vierailulle  

ensi kertaa vuosikymmeniin. 

 

PÄIVITYS: Yhteistyösopimus kesäkahvilasta vesitornin juurelle ja  

yleisölle vierailumahdollisuuden järjestämisestä vesitornin  

näköalatasanteelle STH-konsernin toimesta on sovittu vuosille  

2022–2026. Seurataan tavoitteen toteutumista. 

 

3. Linnoituksen kaavoitus ja alueen kehittäminen 

 

Kaupunginlahden alueen kehittäminen on keskeinen osa kaupungin  

keskustan kehittämissuunnitelmaa, joka hyväksyttiin kaupunkikehi-   

tyslautakunnan kokouksessa 16.6.2021. Kaupunkisuunnittelu järjesti  

asemakaavan valmisteluun liittyvän asukastilaisuuden 15.12.2021  

Teams-ohjelman kautta. 

https://old.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-

maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-

alue/Linnoitus     

 

PÄIVITYS: Toinen asukastilaisuus pidettiin 29.11.2022 Lappeen-

rannan taidemuseolla. Tilaisuudessa esiteltiin alustava kaavakartta-

https://lappeenranta.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus
https://old.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-alue/Linnoitus
https://old.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-alue/Linnoitus
https://old.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-alue/Linnoitus


luonnos. Tammikuussa 2023 lähestytään vuorostaan kaupungin 

yrittäjiä ja esitellään alustavaa asemakaavaluonnosta. Seurataan  

tavoitteen toteutumista.  

 

4. Kauppatorin kunnostus  

 

Lappeenrannan kaupunki on suunnitellut parannuksia kauppatorille  

ja etenkin kauppahallille. Kauppahalliin on ollut suunnitteilla pieni- 

muotoisia uudistuksia. Uudistuksen pohjaksi kaupunki oli tehnyt 

kyselyn asukkaille ja torin yrittäjille. 

 

PÄIVITYS: Yksityiset tahot suunnittelevat monitoimiareenaa  

Lappeenrannan kauppatorin tilalle, vaikka pari vuotta sitten valtuusto  

päätti paikaksi Kisapuiston. Kaupunginvaltuusto äänesti Kisapuiston  

puolesta lokakuussa 2020 äänin 38–11. Kaupungin valmisteluryhmä 

selvittää nyt asiaa kaupungin osalta. Kesällä-23 on tehtävä 

peruslinjaus asiasta, päätettävä, luovutaanko esityksestä kokonaan 

vai jatketaanko selvityksiä. Seurataan tavoitteen toteutumista. 

 

5. Liikenneturvallisuuden parantaminen 

  

PÄIVITYS: Koulukatu-Oikokatu suunnitelmat vaikuttavat hyviltä.  

Kimpisenkatu herättää keskustelua. Pyöräilyn ”holtittomuus”  

Satamassa aiheuttaa turvattomuutta, asiaa viety eteenpäin  

Lappeenrannan kaupungin pyöräilyryhmässä. Seurataan tavoitteen  

toteutumista. 

 

6. Marian aukion kehittäminen 

 

Marianaukio on kaupungin keskustassa Valtakadun varrella  

Lappeen Marian kirkon vieressä. Kaupunki kehittää Marianaukiosta  

yhteisötoria ja se soveltuu hyvin avoimiin yleisötapahtumiin. Marian-

aukio soveltuu sekä avoimille, että suljetuille tapahtumille. Kaupal-

liset promootiot ja pienet festivaalit sopivat alueelle hyvin. Aukion 

koko on n. 1700 m2. 

 

PÄIVITYS: Väkisin sinne ei saada ihmisiä, sieltä puuttuu jotain.  

Aukion tulisi olla sula, jotta se olisi koko vuoden käytettävissä, jos  

aukiosta suunnitellaan Walk of Fame tyylistä. Esimerkiksi pop-up  

rakennelmat voisi olla hyvä alku kokeilla uutta. Keskustan alueraati  

peräänkuuluttaa toimenpiteitä. Seurataan tavoitteen toteutumista. 

 

7. Lappeenrannan väestösuojat  

 

Asukkailla on epävarmuus siitä, missä sijaitsee Lappeenrannan  

yleiset väestösuojat. https://pelastustoimi.fi/etela-

karjala/vaestonsuojeluja-yleiset-vaestonsuojat lista tuntuu 

”vajaavaiselta”. Tarvitaan, että jokin taho koordinoidusti listaa,  

https://pelastustoimi.fi/etela-karjala/vaestonsuojeluja-yleiset-vaestonsuojat
https://pelastustoimi.fi/etela-karjala/vaestonsuojeluja-yleiset-vaestonsuojat


ylläpitää ja tiedottaa asukkaille ja työpaikoilla työntekijöille  

käytössä olevista yleisistä väestösuojista.  

 

PÄIVITYS: Asiasta tehty kuntalaisaloite. Katso esityslistan kohta 8. 

 

Puheenjohtajan esitys  

 

Merkitään tiedoksi tavoitteiden päivitykset. Keskustellaan 

tavoitteista. Tarvittaessa päätetään jatkotoimenpiteistä. 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi tavoitteiden päivitykset. Keskusteltiin tavoitteista. 
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Keskustan alueraati 
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10. Asukasyhdistysten ja muun asukastoiminnan kuulumisia  

 

Meidän Lappeenranta § 47 

Keskustan alueraati  

 

Valmistelija / lisätiedot: 

Hallintosihteeri Elina Haverinen, puh. 040 660 1681 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

 

Kokouksessa kuullaan Keskustan alueella sijaitsevien 

asukasyhdistysten sekä muun asukastoiminnan kuulumiset ja 

mahdolliset eteenpäin vietävät asiat. 

 

• Alakylä 

• Kesämäki 

• Kimpinen 

• Kylpylä 

• Leiri-Pallon kaupunginosayhdistys 

• Linnoitus 

• Peltolan alue 

• Pikisaaren asukasyhdistys 

• Rakuunamäen asukasyhdistys 

• Tykkiseura 

• Ydin-Keskustan alue 

 

Puheenjohtajan esitys 

 

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan aiheesta. Päätetään mahdollisista  

toimenpiteistä. 

 

Päätös  Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin aiheesta. 
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Keskustan alueraati 
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11. Muut asiat 

 

Meidän Lappeenranta § 48 

Keskustan alueraati  

Meijän Tähet Marianaukiolle kevällä 2023 

 

Kaupunki haluaa muistaa Lappeenrannassa asuvia ja Lappeenran- 

nasta kotoisin olevia tieteen, taiteen ja urheilun saralla menestyneitä  

merkkihenkilöitä asentamalla henkilöiden nimilaattoja Marian- 

aukiolle. Kaupunki haki Marianaukion nimilaatta-alueelle nimiehdo- 

tuksia asukaskyselyn kautta keväällä 2022. Lappeenrannan  

kaupunginhallitus valitsi esiin nousseista ehdotuksista nimilaatta- 

alueen nimeksi Meijän tähet. Meijän tähet-nimilaattasuunnitelman  

tavoitteena on muodostaa Marianaukiolle aukion osa, johon  

sijoitetaan vuosittain muutamia uusia nimilaattoja merkkihenkilöille.  

Kaupunginhallitus valitsee nimilaatan saavat henkilöt. Ensimmäiset  

nimilaatat saavat Pave Maijanen, Laila Hirvisaari, Sonja Tammela,  

Arvi Lind ja Juha Pyrhönen. Nimilaattojen tavoiteltu toteutusajan- 

kohta on keväällä 2023. 

 

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.1.2023 

Marianaukion merkkihenkilöiden nimilaatta-alueen Meijän tähet- 

suunnitelman ja esitti kaupunginhallitukselle, että kaupungin- 

hallitus osoittaa hankkeen toteutusta varten rahoituksen. 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.1.2023 kaupunki- 

kehityslautakunnan esityksen. Suunnitelmaan osoitettiin 30.000 eur  

määräraha.  

 

https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/72/1101/12633/vi

ew/285270  

 

Kokouksessa esiin tulevat muut asiat. 

 

Keskusteltiin uusien asukkaiden kotouttamisesta ja Lappeenrantaan 

pysyviksi asukkaiksi saamisesta. Viedään asukas- ja alue-

neuvostolle esitys uusille asukkaille järjestettävästä tapahtumasta. 

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi. 

  

https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/72/1101/12633/view/285270
https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/72/1101/12633/view/285270
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12. Seuraava kokous 

 

Meidän Lappeenranta § 49 

Keskustan alueraati  

 

 

 

 

 Puheenjohtajan esitys 

 

  Seuraava kokous pidetään ti 19.9.2023 klo 17:00.  

 

  Tarvittaessa kutsutaan kokous aikaisemmin koolle. Asioita viedään  

eteenpäin myös sähköpostitse kokousten välisenä aikana. 

 

 Päätös Seuraava kokous pidetään ti 19.9.2023 klo 17:00  

  Lappeenrannan kaupungintalolla. 

 


