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Eteläinen alueraati esittää leikkikentän ja ulkokuntosalin rakentamista
Karhuvuoren Viljapuistoon
Karhuvuoren asukkaat ovat ottaneet yhteyttä Eteläiseen alueraatiin tuodakseen esiin
tarpeen leikkikentän ja ulkokuntosalin rakentamiseksi Karhuvuoren Viljapuistoon.
Antti Nykäsen Eteläiselle alueraadille toimittama Karhuvuoren asukkaiden esitys;
”Lappeenrannan Karhuvuoren alueelta puuttuu selkeä ja monipuolinen virkistysalue,
missä viihtyisi koko perhe. Karhuvuoren alue on tällä hetkellä erittäin suosittu
Lappeenrannassa, varsinkin lapsiperheiden osalta. Karhuvuoressa on pari pientä
leikkipuistoa ja Viljapuiston jo vähän ränsistynyt leikkialue. Karhuvuoressa, eikä itse
asiassa koko vt6 tien eteläpuoleisella alueella ole varsinaista ulkoliikuntapaikkaa.
Ehdotamme, että Karhuvuoren Viljapuistoon rakennetaan ulkoliikuntasali, sekä uusi
ja turvallisempi leikkipuisto. Alue on iso ja suojaisa, sen välittömässä läheisyydessä ei
ole vilkkaita liikenneväyliä, joille lapset voisivat juosta, kuitenkin alue on keskeinen
sijainniltaan. Alue on valmiiksi aukeaa nurmikenttää ja tällä hetkellä se jää vain
vähäiselle käytölle, koska sitä ei ole suunniteltu kunnolla.
Lappeenrantaan on rakennettu lyhyessä ajassa useita ulkoliikuntasaleja ja lähes
kaikki ilmansuunnat on katettu paitsi Karhuvuoren, Myllymäen ja Hiessillan
muodostama alue vt6 tien eteläpuolella. Myllymäessä on hyvät leikkikentät, mutta
ne ovat koulun ja päiväkodin kiinteistöllä, joten päiväsaikaan niitä eivät voi muut
alueen lapset hyödyntää. Viljapuistoon mahtuisi mainiosti kunnon leikkipuisto ja
ulkokuntosali.
Leikkipuistoon voisi tehdä erilliset alueet vanhemmille ja nuoremmille lapsille.
Nuorempien lasten leikkialue olisi hyvä erottaa aitauksella tapaturmien
ehkäisemiseksi. Ulkokuntosalin voisi myös rakentaa leikkipuiston viereen, jotta
näköyhteys kuntoilualueelta leikkipuistoon säilyy. Myös kuntoilualueen voisi aidata,

etteivät lapset pääse vahingossa kuntoilualueelle, mikä voisi aiheuttaa
vaaratilanteita. Ulkokuntosalin lisäksi, mikäli tila antaa myöten, voisi harkita myös
esimerkiksi pientä aidattua palloilukenttää, kuten esimerkiksi Peltolan koulun pihalla
tai muuta vastaavaa palloilualuetta.
Itse kuntosalin ja leikkipuiston välineistöstä ja muusta sisällöstä emme osaa ottaa
kantaa, toteamme että uusimmat Lappeenrantaan rakennetut ulkokuntosalit ovat
olleet hyvä ja leikkipuiston mallia voisi ottaa Myllymäen koulun leikkipuistosta, jossa
on paljon onnistuneita ratkaisuaja.
Mikä olisikaan parempaa virkistäytymistä ja hyvinvointia, varsinkin tässä uudessa
maailmantilanteessa, kuin päästä samalla kertaa perheenä yhdessä ulkoilemaan ja
pitämään hauskaa. Väestön terveydellä ja hyvinvoinnilla on suora vaikutus kunnan
talouteen ja hyvinvointiin.”
Jo pelkästään Karhuvuoren tilastoalueella asuu 2.063 asukasta ja lähialueen eli
Myllymäen tilastoalueella asuu 1.208 asukasta (Tilastokeskus 31.12.2020)
Lapsia Karhuvuoren alueella (0-6v = 171 / 7-12v = 211) ja Myllymäen alueella (0-6v =
124 / 7–12 v = 121) asuu yhteensä 19 % näiden kahden alueen kokonaismäärästä.
Eteläinen alueraadin mielestä Karhuvuoren asukkaiden esittämät perustelut ovat
huomioonotettavia ja hyvin perusteltuja.
Asukkaat ovat myös ilmoittaneet halukkuutensa olla mukana talkoilla rakentamassa
leikkikenttää ja ulkokuntosalia Karhuvuoren alueelle, leikkikentän ja ulkokuntosalin
rakentamisen turvallisuusmääräykset huomioon ottaen. On hienoa huomata, että
Karhuvuoren alueelta löytyy talkoohenkeä sekä tahtoa kehittää omaa asuinaluettaan
yhteistyössä kaupungin kanssa.

Eteläinen alueraati esittää, että Lappeenrannan kaupunki huomioi
tulevan vuoden työohjelmissaan ja talousarvioissaan
tämän leikkikenttä ja ulkokuntosali -aloitteen.
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