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1. Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 59
Lauritsalan alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös
Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
Alueraatiin uutena jäsenenä on tullut mukaan Susanna Vainikka,
Tirilän asukasyhdistyksestä.
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2 Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 60
Lauritsalan alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 16.6.2020.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Satu Nousiainen ja Kimmo
Ruokoniemi.
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3 Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen häiriökäyttäytyminen - tilannepäivitys
Asukkaiden Lappeenranta § 55 / 20.8.2019
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen välittömässä läheisyydessä
asuvat asukkaat ottivat puheenjohtajaan ja sihteeriin yhteyttä ja
toivoivat julkista keskustelutilaisuutta aiheesta häiriökäyttäyminen
alueella.
Keskustelutilaisuus pidettiin ti 23.7.2019 Lauritsala –talolla ja
paikalle saapui noin 80 asukasta – mukana myös nuoria.
Seuraavana linkkejä, joista saa aika hyvä katsauksen asiaan:
https://lappeenranta.fi/news/Keskustelutilaisuus-Lauritsalanhairiokayttaytymisista-asukkaiden-pyynnosta237/biewpeun/92c773c6-e700-4d88-8ad0-8428e4d0aa73
https://esaimaa.fi/mielipide/paakirjoitukset/26f2b625-4bc7-4c0e86a1-46df43419050
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/015ee3fd-ec1c-4107-a839f74ab751879e
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/73726eed-4347-4541-96a9cd64b5160a2d
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/3c79cc1e-85a6-43e3-9abbd9e2531b2a11 (tämä artikkeli esityslistan liitteenä)
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/787061-lauritsalanlevottomuus-ei-ole-uusi-asia-mutta-tilanne-on-taas-tapetilla-muualla
https://yle.fi/uutiset/3-10879971

Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan aiheesta. Kuullaan mitä välittömiä toimenpiteitä
Lauritsalan turvallisuuden ja viihtyisyyden eteen on jo tehty tai
laitettu vireille. Keskustellaan mitä muuta voidaan tehdä ja päätetään
tarvittavista toimenpiteistä.
Päätös

Keskusteltiin aiheesta. Päätettiin alla mainituista toimenpiteistä.
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Todettiin toimenpiteet, joita on jo tehty 23.7.2019 pidetyn kokouksen
jälkeen:
* Lauritsalan alueraati on tehnyt kuntalaisaloitteen Lappeenrannan
kaupungin rakennusvalvonnalle, jolla halutaan kiirehtiä Lauritsalan
alue- ja liikekeskuksessa olevan purkutontin siistimistä ja aitaamista,
kaavoituksen kiirehtimistä tontin osalta ja sen käyttöönottamista,
siihen tarkoitukseen mihin se on myyty City Kauppapaikat Oy:lle.
* Lappeenrannan kaupungin puisto- ja puhtaanapitopuolelle on
viestitty Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen yleisen siisteyden
puutteista – osittaisia toimenpiteitä siistimisen osalta on jo
toteutettu.
Päätettiin kokouksessa seuraavista toimenpiteistä:
* Lauritsalan alueraati tekee lappeenrantalaisille viidelle (5)
kansanedustajalle lausunnon, jolla pyritään saadaan
kansanedustajat entistä enemmän panostamaan valtakunnallisesti
poliisin resurssien kasvattamiseen. Tämä asia ei kosketa pelkästään
Lauritsalaa ja Lappeenrantaa, vaan ongelma on valtakunnallinen.
Lauritsalassa poliisien vahvempia resursseja tarvitaan erityisesti
puisto-alueilla aikaansa viettävien henkilöiden osalta, jotka ovat
nauttineet päihteitä ja narkoottisia aineita. Suurta huolta aiheuttaa
pienten ja nuorten lasten kohtaamiset näiden henkilöiden kanssa.
Myös ikääntynyt väestö tuntee suurta turvattomuutta alueella
asioidessaan.
Päivitys – tehty 3.12.2019
* Lauritsalan alueraati tekee kuntalaisaloitteen Lappeenrannan
kaupungille valvontakameroiden saamiseksi Lauritsalan alue- ja
liikekeskuksen alueelle.
23.7.2019 pidetyssä asukastilaisuudessa alueen asukkaat toivat
tämän esityksen vahvasti esiin. Tilaisuudessa mukana ollut poliisi
näki tämän myösd hyvänä ehkäisevänä toimenpiteenä. Tätä aloitetta
puoltaa myös Lauritsalan koulu sekä Lauritsalan nuorisotila
alueraadin lisäksi.
Aloitteella halutaan luoda turvallisuuden ilmapiiriä ja ennaltaehkäistä
ilkivaltaa ja rikoksia. Aloitteessa esitetään turvakameroiden pikaista
hankintaa ja asentamista ennen syksyn pimeiden iltojen alkamista.
Päivitys – tehty 28.8.2019
* Lauritsalan alueraati tekee kuntalaisaloitteen ns.
Kesälaituripaikan uudelleen kunnostamista nuorten
kohtaamispaikaksi. Aloitteessa tullaan esittämään, että paikka ja
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sen varusteet suunnitellaan yhdessä alueen nuorten ja vanhempien
asukkaiden kanssa ja toteutus voitaisiin tehdä talkoilla.
23.7.2019 asukastilaisuudessa kuultiin nuorten kertomana kuinka
he siirtyivät enemmän oleskelemaan Luukkaan torille, kun
Kesälaituri paikka purettiin kaupungin toimesta pois.
Päivitys – ei ole tehty, koska tilalle tuli nuorten katos
Koulukallionpuistossa ilman aloitetta
* Lauritsalan alueraati tekee kuntalaisaloitteen Lappeenrannan
kaupungille Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen katetun
katoksen kunnostamisesta tai muista vastaavista toimenpiteitä.
Jo vuonna 2014 Lauritsalan alueraati toimitti kaupungin rakennusvalvonnalle esityksen, jossa kuvataan erittäin huonossa kunnossa
olevaa katettua kauppakaytävää. Asukkaat ovat esittäneet myös
vaihtoehdon, että katettu kauppakäytävä voitasiiin jopa purkaa.
Päivitys – ei ole tehty, koska itse katos kuuluu kiinteistöyhtiön
hallintaan, katoksen alaosa kuuluu kaupungille.
* Lauritsalan alueraati järjestää Lauritsalan alue- ja liikekeskuksessa kaksi (2) yhteisöllistä tapahtumaa. Keskiviikkona
4.12.2019 klo 18 - 20 vietetään Lauritsala -talon yläkerrassa
Lauritsalan Joulunalusiltaa glögi & joulutorttu tarjoilulla ja yhdessä
ololla. Tuossa tilaisuudessa alueen asukaat saavat antaa palautetta
”Miksi Lauritsala on hyvä paikka olla ja elää” sekä ”Mitä ohjelmaa
asukkaat haluaisit Lauritsalan Kyläjuhlaan lauantaina 13.6.2020,
joka pidetään Luukkaantorilla ja Lauritsalatorilla”. Asukaat on
tervetulleita myös tuottamaan itse ohjelmaa Kyläjuhlaan.
23.7.2019 asukastilaisuudessa sovittiin yhteisesti, että jatkossa
tullaan pitämään yhteisöllisiä tapahtumia, joissa voidaan tutustua,
puhua hankalistakin asioista rakentavasti mutta ennen kaikkea luoda
sitä kuuluisaa Lauritsalan ME henkeä, yhdessä tehden.
Päivitys – 4.12.2019 tilaisuus pidettiin, paikalla vain muutama
asukas. Lauritsaln Kyläjuhla 6.6.2020 jouduttiin siirtämään Koronan
takia.
* Päätettiin kutsua Lappeenrannan kaupungin virkamiehiä
kävelylle Lauritsalaan – halutaan kutsun kautta konkreettisesti
näyttää mitä aloitteiden takana on ja miltä Lauritsala näyttää tänä
päivänä. Mukaan kutsutaan ainakin Elinvoima ja kaupunkikehitys –
toimialajohtaja, kaupunginisinööri, kaupunginpuutarhuri ja
rakennustarkastaja.
Lauritsala Lehteväksi toteutettiin kaupungin osalta vuonna 1999.
Viime vuonna kaupunki kunnosti Luukkaan torin suihkualtaan. Paljon
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on vielä tehtävää, sillä Lauritsalan alue- ja liikekeskus on päässyt
pahasti rapistumaan kuluneiden vuosien aikana. Keskusteluissa
todettiin, että rapistunut kaupunkikuva omalta osaltaan edesauttaa
häiriökäyttäytymistä.
Päivitys – kävely suoritettiin 12.9.2019. Mukana olivat Pasi Leimi,
Olli Hirvonen, Hannu Tolonen, Jukka Mielikäinen, Riitta Mikkonen,
Seppo Smolander, Anne-Maija Laukas, Saara Melto ja Pia
Pulliainen. Kävelystä tehtiin muistio, jossa sovittiin toimenpiteistä.
seuranta Teams kokous pidettiin 20.5.2020, jossa todettiin, että
lähes kaikki toimenpiteet olivat tekemättä.
* Päätettiin selvittää seuraavaa: Lauritsalassa on kolme (3) lasten
leikkipaikkaa ihan lähekkäin: Luukkaanrinteen puisto, Hallituskatu
Lauritsala, Seurapuisto, Itsenäisyydenkatu Lauritsala ja Lauritsalan
päiväkodin leikkipaikka, joka on vapaassa käytössä klo 17 jälkeen
sekä lisäksi Lauritsalan Koulukallionpuiston lähiliikuntapaikka,
Hallituskatu 24.
Myös nuoret viihtyvät paikoilla, joissa voi vaikka istua ja viettää
aikaa. Lauritsalan alueraati päätti selvittää, voisiko jonkun alueen
leikkipuistoista nimetä Nuorten puistoksi?
Päivitys – asia avoin edelleen.
* Katos – nuoret Lauritsalan nuorisotalolla ovat jo pidempään
puhuneet katoksen tarpeesta Lauritsalan keskustassa. Selvitellään
asiaa ja tarkistetaan mahdollisuudet katoksen rakentamiseen.
Päivitys – katos valmistettu yhdessä nuorten kanssa keväällä 2020,
pientä stilisointia vaille valmis.
Asukkaiden Lappeenranta § 61 / 16.6.2020
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Tilanne Lauritsalan alue- ja liikekeskuksessa on edelleen suurin
piirtein sama.
Syksyn 2019 toimenpiteitä oli jäänyt toteuttamatta ja nyt 20.5.2020
kokouksen jälkeen on tehty toimenpiteitä.
Turvakamera asia on edennyt jo tilaukseen asti. Tällä hetkellä
kuitenkin on tilattu vain yksi kamera. Kaupungin turvallisuus- ja
riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen on yhdessä alueen
asukkaan kanssa käynyt läpi sopivia paikoja mihin sijoittaa
turvakamera. Paikaksi on valikoitunut talon sivusta suihkualtaan
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viereltä, joka soveltuu myös lainsäädännön mukaan turvakameran
sijoituspaikaksi. Kokouksessa kuullaan tarkempi aikataulu.
Suihkualtaan reunalla olevat vihreät valaisimet on nyt korjattu.
Suihkualtaan vierellä oleva kivipaasi, joka estää moottoriajoneuvolla
ajelun kevyenliikenteenväylällä, on poistettu kokonaan. Se kaadettiin
aina uudelleen.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan tilanteesta ja päätetään
mahdollisista uusista toimenpiteitsä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin nykytilanteesta. Seurataan miten
asia etenee.
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4 Lauritsalan kyläjuhla
Asukkaiden Lappeenranta § 61 / 16.6.2020
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lauritsalan kyläjuhla oli sovittu pidettäväksi la 6.6.2020, mutta
valtion rajoitukset Koronan takia, peruivat kyläjuhlan pidon.
Kyläjuhlaa varten oli perustettu työryhmä, jossa mukana olivat Jukka
Mielikäinen, Riitta Mikkonen, Marko Siltamies, Mona Taipale, AnneMaija Laukas ja Pia Pulliainen.
Ohjelma oli jo varsin pitkälti suunniteltu ja siinä oli otettu huomioon
kaikki ikäluokat Lauritsalan alueelta.
Uutta ajankohtaa ei ole määritelty.
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan tilanteesta.
Päätös
Keskusteltiin tilanteesta. Päätettiin alustavasti järjestää tapahtuma
22.8.2020, kutsutaan työryhmä koolle.
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5 Patruunakatu 12 asemakaavanmuutos
Asukkaiden Lappeenranta § 62
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-jamaankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Lauritsala-jaitaalue/Patruunankatu
Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt Lappeenrannan
kaupungin aloitteesta. Osoitteessa Patruunakatu 12 sijaitsee
sisäilmaongelmien vuoksi tyhjilleen jäänyt entinen hoivakoti.
Samaan kortteliin on vuonna 2014 valmistunut uusi rakennus
erityisasumisyksiköksi. Entiselle hoivakodille on haettu purkulupaa.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tyhjillään
olevan hoitokotirakennuksen tontin uudelleenkäyttö muuttamalla se
pientalotontiksi. Torpparintien ja Patruunankadun kulmauksessa
sijaitseva puistoalueen osa muutetaan pientalotontiksi, joka
täydentää Torpparintien pientalorivistöä kadun päähän asti.
Luonnosvaihe on nyt menossa. Asemakaavaluonnos, osallistumisja arviointisuunnitelma sekä kaavan muu valmisteluaineisto ovat
nähtävillä ennakkokuulemista varten 1.6. - 22.6.2020 välisenä
aikana näillä nettisivuilla ja Lappeenrannan kaupungintalolla
asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros)
Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 4.6.2020 klo
16.00-17.30 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena.
Asukastilaisuuden alku, jossa suunnittelija esitteli
asemakaavamuutosta on katsottavissa Youtubessa.
https://www.youtube.com/watch?v=wvjF7s9Hu08
Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 22.6.2020 osoitteella
Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo,
PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asemakaavamuutoksesta.
Päätetään mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asemakaavamuutoksesta.
Päätettiin antaa lausunto aiheesta. Todettiin, ettei alueraadilla ole
huomauttamista asemakaavanmuutoksesta, kunhan esteetön kulku
leikkipuistoon säilyy.
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6 Espanjasiruetanat Tirilässä
Asukkaiden Lappeenranta § 63
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.52801/show
Espanjansiruetana on luokiteltu kansallisesti haitalliseksi
vieraslajiksi.
Espanjansiruetana on kaikkiruokainen massalaji, joka on sopeutunut
Suomen viileään ilmastoon. Etana voi liikkua jopa 50 metriä yössä,
ja se syö yleensä oman painonsa verran (10 g) vuorokaudessa.
Espanjansiruetanalle kelpaa puutarhojen monenlainen ravinto ja voi
näin aiheuttaa suuria tuhoja kotipuutarhoissa ja viljelyksillä. Se syö
koriste- ja hyötykasvien lehtiä, kukkia ja sipuleita. Espanjansiruetanat syövät myös eläinten raatoja, mm. kuolleita lajitovereitaan,
minkä vuoksi ne ovat saaneet kansanomaisen tappajaetananimensä.
Lauritsalan alueella, Tirilän perällä 6-tien varrella, etanoita on
kuulemma aivan valtavasti.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan tilanteesta.
Päätetään mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin tilanteesta.
Alatalontien, Onnelantien ja meluvallin tienoo ”kuraoja” on pahinta
esiintymisaluetta. Päätettiin esittää kaupungille alueen pikaista
siivoamista etanoista.
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7 Mattolaituri Lauritsalaan
Asukkaiden Lappeenranta § 64
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lauritsalan alueen asukkat ovat esittäneet toiveen saada
Lauritsalaan matonpesupaikka. Tällä hetkellä lähimmät ovat
Myllysaarassa ja Joutsenossa.
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Matonpesupaikat
Lappeenrannan kaupunginhallitus on tehty päätöksen, että
matonpesu vesistöissä pitää lopettaa vuoteen 2021 mennessä.
Maallesijoitettavan matonpesupaikan kustannus on noin 30 000 –
50 000 euroa, ja paikasta koituu vielä vuotuiset käyttökustannukset
noin 5.000 euroa / vuosi.
Lappeenrannan kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas totesi
tilanteesta seuraavaa: ” Lappeenrannassa maalla sijaitsevia
matonpesupaikkoja on tällä hetkellä 4 kpl eikä niitä ole tarvetta lisätä.
Nykyisten matonpesupaikkojen käyttöaste on n. 35% painottuen
aurinkoisiin päiviin. Nuo matonpesupaikat ovat arvokkaita
investointeja ja niiden käyttökustannukset ovat vuosittain vielä
huomattavan paljon verrattuna itse investointiin. Tällä hetkellä meillä
ei olisi käyttötaloudessa varaa edes ylläpitää uutta paikkaa.”
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Päätettiin tarkistaa EU rahoituksen mahdollisuutta,
eli ulottuuko Leader rahoituksen raja Lauritsalan alueelle. Pidetään
asiaa vireillä.
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8 Asukaspalautetta Lauritsalan keskustasta
Asukkaiden Lappeenranta § 65
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lauritsalan asukas on ottanut yhteyttä seuraavien asioiden tiimoilta:
”Lauritsala-talon edessä kaksi penkkiä mutta niin matalat, kokeiltu
on, ei taivu istumaan ja toki nää ois meille ikäihmisille hieman
rauhallisemmassa paikassa kun on nuo puiston penkit vallattu
"muuhun käyttöön". Odotamme että tämä penkkiasia hoidetaan.
Ja ei ole kauppakäytävä siistiytynt,ei vaikka taisi siitä olla lupauksia.”
Viesti penkkien osalta on toimitettu eteenpäin kadut- ja ympäristölle.
Lisäksi asukas on tuonut esiin seuraavat asiat koskien Lauritsalaa:
”Ja edelleen Lauritsalan keskustaa tulisi siistiä,ei ei ei hyvä tuo
sotkuinen hiekka-alue puretun liikerakennuksen kohdilta. Puiston
penkkejä siistejä,nojallisia toivotaan, kaupan ja apteekin lähellä on
risaiset kuitenkin. Kesä tulee, joka kesä muualta käyvät vieraat
ihmettelevät missä viihtyisyys, siisteys, puistokäytävien
puhtaanapito.Ja olispa meilläkin joku rantaraitti tai huollettu
kävelyreitti penkkeineen, luontokoristeineen ym.Lauritsalan suunta
on jäänyt suunnitteluissa. Ei tullut luvattua kohennusta Harjukadun
rinteille, epämääräinen heinikko ollut. Laita asiaa eteenpäin.”
Asukkaalle on vastattu seuraavasti:
Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen siisteyteen on kiinnitetty huomiota
annettujen palautteiden kautta ja sitä seurataan. Palaute muilta
asukkailta on ollut jo positiivisempaa.
Tyhjä tontti ei ole kaupungin omistuksessa, joten kaupungin
toimenpiteet sen suhteet ovat rajalliset. Kaupunki on esittänyt
kiinteistön omistajalle toiveen tontin uudelleen käyttöönotosta.
Jos tarkoitatte Karjalantien rinteitä, johon on kylvetty niittyä, niin
luonto ottaa oman aikansa ja siellä kaikki etenee aikataulun
mukaisesti kasvun suhteen. Toki korjattavaakin on ja se on
puistopuolella tiedossa.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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9 Luumäki-Imatra -kaksoisratahankkeen rakennustyömaan vaikutukset Lauritsalassa
Asukkaiden Lappeenranta § 66
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
https://vayla.fi/-/luumaki-imatra-ratahanke-liikennemuutoksialappeenrannassa-tunnelikadulla
Luumäki-Imatra-ratahanke: liikennemuutoksia Lauritsalassa
Karjalantiellä. Julkaistu 08.04.2020.
Tunnelikadun alikulkusillan työt muuttavat jalankulun ja pyöräilyn
väyliä. Alikulkusillan työt liittyvät Väylän Luumäki-Imatraratahankkeessa tehtävään Lauritsalan liikennepaikan urakkaan,
jossa urakoitsijana toimii Kreate Oy.
Liikennejärjestelyt jalankulun ja pyöräilyn väylien osalta tulevat
voimaan viikolla 16, jolloin tulevan uuden alikulkusillan rakentaminen
alkaa.
- Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittejä siirretään kesäkuuhun asti
puolelta toiselle rakentamisen eri vaiheissa. Työmaan lähiympäristöön asetetaan korvaavista reiteistä kertovia opasteita ja
karttoja, joista kulkureitit kannattaa varmistaa etukäteen. Pyydämme
kaikkia työmaa-alueen läheisyydessä kulkevia olemaan erityisen
tarkkaavaisena työmaaliikenteen ja rakennustöiden vuoksi, sanoo
projektipäällikkö Joonas Hämäläinen Väylästä.
Lauritsalan urakka sisältää Tunnelikadun uuden alikulkusillan lisäksi
muun muassa uuden raiteen rakentamisen Lauritsalan
liikennepaikalle sekä turvalaite- ja sähköratatöitä. Urakan työt
käynnistyvät maaliskuussa 2020 ja ne jatkuvat syksyyn 2021
saakka. Tunnelikatuun kohdistuvat liikennejärjestelyt vaikuttavat
katuliikenteeseen urakan valmistumiseen asti.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan aiheesta, etenkin meluhäiriöstä.
Päätetään mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin aiheesta.
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10 Tirilän asukasyhdistyksen esille tuomat asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 67
Lauritsalan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Tirilän asukasyhdistyksen hallitus lähettää Lauritsalan alueraadille
seuraavat asiat keskusteltavaksi ja mahdollisesti eteenpäin
vietäväksi:
1. Kevyenliikenteen väylä Joukahaisenkadulle Lauritsalan suuntaan
on ollut hakusessa jo muutamia vuosia, mutta mitään sen suhteen ei
ole tapahtunut.
2. Nyt myllerretään radan vieressä, asennetaan jotain putkia ja
kaksoisrataa varten on raivattu radan sivua, joten kysymys, kun nyt
kaivetaan radan viertä, niin miksi ei niitä alikulkuja ole aloitettu jotka
alkuperäiseen ratasuunnitelmaan on kuulunut. On lähes järjetöntä,
että kun pitäisi panostaa kevyeen liikenteeseen ja vihreyteen, niin
Tirilä on käytännössä eristetty kevyenliikenteen suoralta yhteydeltä
ammattikouluun, Kimpiseen, Armilaan, keskussairaalaan, jopa
jäähalleihin, jotka on vieressä pitää kiertää pari kilometriä. Jotain
muutosta tähän nyt oikeasti halutaan.
3. Onnelantie on kapea ja siihen ei koko matkalle kevyenliikenteen
väylää saada, mutta osalle matkaa kyllä saa, kun kerrostalojen
edessä on tilaa, joten lähes Tirilänkadulle saakka sen saisi.
4. Näiden vieraslajien poisto, siihen asukkaat eivät ole saaneet
kaupungilta minkäänlaista apua, miksi? Olen ymmärtänyt, että jos
talkoita näiden poistamiseen järjestetään, niin kaupunki vie jätteet,
saisi myös antaa käsineitä ja tarvittavia suojavälineitä, muuten nämä
talkoot eivät jatkossa onnistu.
5. Onnelantien kioskin vieressä on jätteenkeräyspiste, siihen
toivottaisiin myös muovin keräyspistettä.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan esitetetyistä aiheista.
Päätetään mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin aiheista. Päätettiin tehdä esitykset
kevyenliikenteen saamiseksi alueelle. Esitetään Suomen Jäterinki
Oylle muovipisteen perustamiseksi. Kysytään Kaksoiraide hankkeen vastuuhenkilöiltä alikulkujen tilanteesta tällä hetkellä.
Kysytään myös Pontuksen kaivannon osalta alikulkukäytävää.
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11. Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 68
Lauritsalan alueraati
Kartanontien ja Läntisen kanavatien kulma
Siellä kasvaa valtava määrä ruttojuuri kasvia, ei hyvän näköistä ja
taitaa olla myrkyllinen kasvikin. Samassa kohtaa maantieltä tulee
sadevedet ainakin viidestä putkesta notkelmaan joka ei vedä siitä
eteenpäin.
Samalla voisi keskustella edellä mainitun alueen aika umpeen
kasvaneen alueen siistimistä kartanoon kohden kuin myös
risteyksen järven puoleinen alue.
Kevyenliikenteenväylän loppuminen
Kun tulee Karjalantietä alaspäin ja jatkaisi kulkuaan kävellen tai
pyöräillen ABC:lle päin niin kevyenliikenteen väylä loppuu? Voisiko
esittää, että Hyötiöntie laitaan voisi rakentaa puuttuvan
keyenliikenteen väylän?
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat:
Bussikatokset Lauritsalan alueella
Hovinpellon Hakalinkadulla bussipysäkit ovat erittäin huono.
Uimahallin luona ei bussipysäkistä näy edes tolppaa. Tilanne on
vastaava koko Lauritsalan alueella.
Laivojen kulku tiedoksi asukkaille / matkailijoille
Mälkiän ja Mustolan suluille saapuneet asukkaat / matkailijat usein
kyselevät paikallisilta, milloin laivoja menee sulussa, jotta näkisi
sulkujen toimivan.
Tirilän alueen vanha kioski ja Luukkaansillan Siltakioski
Jo vuosia tyhjillään ollut Pekkasenkadun ja Joukahaisenkadun
risteyksessä oleva kioski on edelleen paikoillaan, samoin kuin
Luukkaansillan alussa oleva kioski. Molemmat huonossa kunnossa
ja ilkivallan kohteina
Tirilässä ilmennyt rotta-ongelma
Otavankadulla ja Sampsankadulla on ilmennyt rotta-ongelmaa.
Tiedotetaan asiasta kaupungille.
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Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätettiin esittää kaupungille ruttojuuren poistamista ko. alueelta
mutta ennenkaikkea veden pois johtamista ko.alueelta.
Päätettiin tehdä aloite kevyenliikenteenväylän jatkamisesta
Hyötiöntielle Kuormajankadun ja Väinämöisen kadun välille.
Tehdään aloite kaupungille Lauritsalan alueen bussipysäkkien
systemaattisesta tarkastamisesta ja korjaamisesta.
Välitetään Väylävirastolle pyyntö informoida laivojen kulkua
selkeämmin, esim. linkeillä ja QR-koodeilla sulkujen lähelle.
Kysytään kaupungilta missä vaiheessa on kahden kioskin purkutyöt.
Tiedotetaan asiasta kaupungille Tirilän rotta-ongelmasta.
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12
Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 69
Lauritsalan alueraati
Puheenjohtajan esitys
Vuosikellon mukaan seuraava kokous pidetään vuonna 2021.
Tarvittaessa ja asioiden ilmaantuessa pidetään kokous ennen vuotta
2021. Todetaan, että edelleen reaaliajassa käsitellään Lauritsalan
asioita sähköpostitse alueraadissa.
Päätös
Seuraava kokous pidetään tarvittaessa, mutta viimeistään keväällä
2021. Todettiin, että edelleen reaaliajassa käsitellään Lauritsalan
asioita sähköpostitse alueraadissa.

