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Ohjeet lähiympäristön siistimiseen
Lappeenrannan kaupunki on suunnitellut uuden toimintamallin
käyttöönottoa asemakaava-alueen asuinalueilla ja niiden
lähiympäristössä asumisviihtyvyyden ja yleisen siisteyden
parantamiseksi. Ehdotetussa toimintamallissa asukkaille annetaan
mahdollisuus hoitaa omaa lähiympäristöään, joka on asemakaavan
mukaisessa yleisessä käytössä, tiettyjen periaatteiden ja ohjeiden
mukaisesti. Vastaava toimintamalli on käytössä mm. Mikkelissä ja
Varkaudessa, joissa siitä on hyviä kokemuksia.
Tämän toimintamallin lähtökohtana on kaupunginvaltuuston
hyväksymä Lappeenranta 2028 -strategia:
Visio. ’’Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on
kaikenikäisten hyvä elää.
Visiosta alkaen korostetaan kaupunkilaisten omaa aktiivisuutta.
Kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin merkitystä kaupungin
menestymiselle pidetään oleellisena. Asukkaiden halutaan
osallistuvan kaupungin kehittämiseen. Toimintatavoissa korostuvat
kuntalaisten osallisuus ja asiakaskeskeisyys.
Asumisviihtyvyyden ja yleisen siisteyden lisäksi toimintamallin
käyttöönoton tarkoituksena on myös haitallisten vieraslajien
torjuminen ja poistaminen. Haitallisia vieraslajeja ovat mm.
jättibalsami, komealupiini, japanintatar, jättitatar sekä lehtokotilo ja
espanjansiruetana.
Vastuu yleisten alueiden ylläpidosta on kaupungin, mutta kaupungin
resurssit tonttien reuna-alueiden siistimiseen ovat rajalliset.
Asukkaiden toimesta tapahtuva asuin- ja lähiympäristöjen hoito
tapahtuu kaikilta osin asukkaiden omalla vastuulla. Lappeenrannan
kaupunki ei vastaa miltään osin toiminnassa asukkaille mahdollisesti
aiheutuvista tapaturmista tai muista vahingoista eikä vahingoista,
joita toiminnassa saattaisi aiheutua jollekin kolmannelle osapuolelle.
Lappeenrannan kaupunki suosittelee, että toimintaan osallistuva

vakuuttaa itsensä tapaturma- ja vastuuvakuutuksinmahdollisten
tapaturmien ja vahinkojen osalta.
Aluksi toimintamalli otetaan koemielessä käyttöön korkeintaan
vuoden 2017 loppuun. (Riitta Puurtinen)
Tj

Tekninen lautakunta päättää ottaa edellä esitetyin periaattein
asemakaava-alueen asuin- ja lähiympäristöjen omatoimisen
siistimisen toimintamallin koemielessä käyttöön korkeintaan vuoden
2017 loppuun.

Tekla

Virpi Junttila esitti, että asia palautetaan valmisteluun niin, että
asukkaille lisätään ohjeet kuinka he voivat suojata ja lisätä
luonnonmonimuotoisuutta ja mikä merkitys esim. pajuilla, raidoilla ja
lahopuustolla siihen on (Strategian kohta “Luonnon
monimuotoisuuden ylläpitäminen ja lisääminen”).
Lisäksi lisätään kohta, jossa muistutetaan ulkoilureittien kuten
polkujen säilymisestä kaikkien asukkaiden käytössä.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Hyväksyttiin teknisen johtajan ehdotus.
Jäsen Laura Peuhkuri saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 17.07.

