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1. Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 59
Läntinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
Kokous pidettiin kokonaan Teams-linkin kautta ja paikalla
kokouksessa olivat:
Anu Hämäläinen, puheenjohtaja
Jonne Mustonen, varapuheenjohtaja
Ahti Nuottimäki, jäsen
Anu Olkkonen, jäsen
Kirsi Pennanen, jäsen
Olivia Kuronen, LTKY, jäsen
Miranda Manner, KOE – LAB amk
Pia Pulliainen, osallisuuskoordinaattori, alueraadin sihteeri
Paikalla olivat myös seuraavat kaupungin työtekijät:
1 – 3 § Sanna Natunen, hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö
1 – 5 § Mauri Backman, suunnitteluinsinööri, infrasuunnittelu
1 – 5 § Raija Aura, vesistöasiantuntija, vesiensuojelu ja
kunnostus, viestintä,
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2. Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 60
Läntinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 4.5.2021.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jonne Mustonen ja Ahti Nuottimäki.
Sovittiin, että pöytäkirja tarkistetaan sähköpostin kautta.
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3. Läntisen alueen huumeidenkäyttö
Asukkaiden Lappeenranta § 61
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen,
puh. 040 522 9373, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Länsialueelta ja Kourulan liikekeskuksen läheisyydestä on
kantautunut huolta päihteiden etenkin huumeiden käytön
lisääntymisestä ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä.
Alkuperäinen tarkoitus on ollut sijoittaa Raitakadun asuntoihin
Katajapuun mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta kuntoutuneita.
Viime vuosina asuntoihin on kuitenkin sijoitettu myös enenevässä
määrin muita asiakkaita sosiaalihuollon puolelta. Esiin tulleiden
häiröiden johdosta, tämä toimintamalli puretaan ja päihdeasiakkaille
pyritään löytämään yksilöllisiä ratkaisuja hajautetusti mm. Eksoten
muista tukiasunnoista.
Rikostilastojen valossa Kourula ei isossa kuvassa poikkea muista
alueista. Länsialueella poliisin rikostilastojen kokonaismäärät ovat
hieman isommat kuin muissa kaupunginosissa poisluettuna
keskusta-alue. Vastaavan tyyppisiä alueita ovat Joutseno, Lauritsala
ja keskusta-alue.
Toimenpiteitä, joilla tavoitellaan tilanteen helpottumista myös
Länsialueelle ovat muun muassa seuraavat:
Irti huumeista ry haki rahoitusta naapurustotyön huudeillatoimintamallin kehittämiseksi ja Eksote ja Lappeenrannan kaupunki
allekirjoittivat STEA hakemuksen liitteeksi kumppanuus-sopimukset.
Toimintamallin tarkoituksena on jalkautua näkyvämmin ongelmaalueille ja viedä keskusteluapua ja hoitoonohjausta suoraan
käyttäjille. Valitettavasti STEA ei myöntänyt tähän rahoitusta, joten
toimintaa pyritään kehittämään muutoin omana toimintana.
Yhtenä parantavana toimenpiteenä koetaan Sininauhasäätiön
naapurustotyön malli ja mallia sovelletaan käytäntöön heti, kun
korona sen mahdollistaa.
https://www.sininauhasaatio.fi/toimintamme/yhteiskunnallinenvaikuttaminen/naapurustotyo/
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta.
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4. Lappeenrannan kaupungin hulevesien hallinnan ohjelma
Asukkaiden Lappeenranta § 62
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Suunnitteluinsinööri Mauri Backman, puh. 040 558 2508
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2018 (§ 51/2018),
että julkista hulevesimaksua ei oteta käyttöön vaan hulevesien
hallinta rahoitetaan yleisellä kiinteistöverolla.
Samalla Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti antaa
Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnalle tehtäväksi
solmia tarvittavat sopimukset hulevesien hallinnan järjestämiseksi
asemakaava-alueella sekä laatia hulevesisuunnitelma.
Hulevesien hallinnan ohjelman on tarkoitus edistää hulevesien
hallinnan huomioimista aina maankäytön suunnittelusta
rakennusvalvontaan ja kunnossapitoon. Hulevesien hallinnan
ohjelma ohjaa rakentamista ja suunnittelua Lappeenrannan
kaupungin alueella. Ohjeistusta annetaan valuma-aluelähtöisesti
sekä maankäyttömuotokohtaisesti. Laadittuja aineistoja on myös
koottu paikkatietomuotoon.
Hulevesien hallinnan tavoitteet ja tärkeysjärjestys koskevat koko
Lappeenrannan aluetta. Niillä pyritään ennen kaikkea ehkäisemään
hulevesistä aiheutuvia ongelmia, kuten tulvavaurioita ja vesistöjen
likaantumista sekä ylläpitämään luontaista veden kiertokulkua, kuten
pohjavesien muodostumista. Samalla pyritään mahdollisuuksien
mukaan kustannustehokkaaseen hulevesien hallintaan.
Lappeenrannnan kaupungin hulevesien hallinnan ohjelma
Ohjelman on hyväksynyt Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta
07.04.2021.
loader.aspx (lappeenranta.fi)
Kokouksessa Lappeenrannan kaupungin suunnitteluinsinööri,
infrasuunnittelu, Mauri Backaman esittelee uutta ohjelmaa.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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5. Pien-Saimaan tilanne
Asukkaiden Lappeenranta § 63
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
vesistöasiantuntija Raija Aura, puh. 040 5843 278
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Luonnontilaisena Pien-Saimaa on ollut karu ja kirkasvetinen vesistö.
Ihmistoiminnan vaikutuksesta vesistö on rehevöitynyt viimeisten
vuosikymmenien aikana. Kunnostustoimenpiteiden ansiosta
rehevöitymiskehitys on onnistuttu pysäyttämään ja veden laatu on
paranemassa.
Läntisen Pien-Saimaan veden laatu vaihtelee merkittävästi vesistön
eri osissa. Myös vuodenaikojen välillä on suuria eroja. Paras veden
laatu on yleensä syksyllä täyskierron jälkeen ja heikointa loppukesällä kerrostuneisuusjakson lopussa. Riutanselkä ja Vehkasalonselkä ja Taipalsaarentien itdänpuoleiset osat parhaassa kunnossa.
Heikointa veden laatu on Lavikanlahdella ja Maavedellä.
https://www.piensaimaa.fi/veden-laatu/
Vaikuta vesien hoitoon. Anna äänesi kuulua!
Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat
valmistuneet. Asukkailla on nyt mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja
vaikuttaa vesien hoitoon ja veden laatuun.
Vesienhoidon suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein.
Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat
valmistuneet ja kuuleminen tästä on käynnissä juuri nyt.
Ota osaa vesienhoidon suunnitteluun ja toteutukseen
Kansalaisten ja vesien käyttäjäryhmien toivotaan osallistuvan
vesienhoidon suunnitteluun ja käytännön toimiin vesien tilan
parantamiseksi. Palautetta voi antaa 14.5.2021 saakka.
Lisätietoa ja palautelinkki suoraan Vuoksen vesienhoitoalueen
suunnitelmaan on: https://bit.ly/3tk7X5L
Kokouksessa Raija Aura, vesistöasiantuntija, vesiensuojelu ja
kunnostus, viestintä, kertoo Pien-Saimaan tilanteesta.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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6. Kourulan Ukkopuiston säilyttäminen
Asukkaiden Lappeenranta § 64
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
asukasyhdistyksen puheenjohtaja Anu Hämäläinen
anu.hamala@gmail.com
Lappeenrannan kaupungin tonttivastaava Kimmo Lehtonen esitteli
Kourulan Ukkopuiston alueen uusia omakotitalotontteja ti 23.2.2021
Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. Tuolloin keskusteluissa nousi esille muun
muassa:
1. Ukkopuisto-lasten leikkipuisto on siirtymässä uuteen paikkaan
uusien tonttien läheisyyteen. Paikalla olleet asukkaat toivovat, että
leikkpaikalle aikanaan nimen antanut karuselli voitaisiin siirtää
uuteen paikkaan ja sille voitaisiin hankkia uusi 'ukon' pyöreä pää.
2. Jotkut asukkaat ovat olleet huolissaan siitä, että uusien tonttien
alueelta joudutaan kaatamaan puita. Asukasyhdistys ehdottaa, että
kaadettavat puut korvataan istuttamalla uusia puita Helsingintien ja
Kourulan palloilukentän väliselle viheralueelle. Puut olisivat apuna
myös hulevesien imeytymisessä, sillä Kourulan alueen hulevesien
verkosto on vuosien saatossa jäänyt liian ahtaaksi.
Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen totesi, että
Ukkokaruselli haetaan kaupungin varastoon säilöön. Karuselli ei
täytä nykyisiä leikkivälineiden turvallisuusvaatimuksia. Karuselli
pyritään entisöimään käyttökuntoon, jos mahdollista.
Asukasyhdistyksen puuistutus esitys sai positiivisen vastaanoton.
Yhdistyksen ehdottama puuistutuspaikka vaikuttaisi sopivalta
viherympäristön kannalta, mutta vielä tarkistetaan, että paikka on
sopiva muiltakin osin.
Kokouksessa Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen
puheenjohtaja Anu Hämäläinen esittelee asian.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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7. Sammontorin asukastilan toiminnan kuulumiset
Asukkaiden Lappeenranta § 55 / Kokous 12.8.2020
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

Merkittiin tiedoksi.

Asukkaiden Lappeenranta § 65 / Tämän kokouksen käsittely
Läntinen alueraati
Kokouksessa Ekta ry:n toiminnanjohtaja Anu Olkkonen kertoo
Sammontorin tämän hetkiset kuulumiset toiminnan jatkuvuuden
suhteen.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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8. Länsialueen asukasyhdistysten kuulumisia
Asukkaiden Lappeenranta § 66
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 kuulumisia.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan myös koronarajoitusten
vaikutuksia yhteisölliseen asukastoimintaan.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin myös koronarajoitusten
vaikutuksia yhteisölliseen asukastoimintaan.
Koronarajoitukset ovat rajoittaneet radikaalisti toimintaa.
Sähköisiä välineitä on otettu käyttöön mm. yhdistysten kokousten
toteuttamiseksi.
Todettiin, että Ruoholammen uimaranta hanke on toistaiseksi
pysäytetty. Toive rannasta elää edelleen. Uutena paikkana voisi olla
Tenhamoinlahden ranta.
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9. Läntisen alueraadin kokoonpano valtuustokaudella 2021 - 2025
Asukkaiden Lappeenranta § 67
Läntinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan alueraatien kokoonpano on
vahvistettu valtuustokausittain. Alueraateihin on kuitenkin koko ajan
tervetulleita uudet jäsenet.
Kuntavaalien siirtymisen johdosta nykyinen toimintakausi jatkuu
näillä näkymin aina elokuun loppuun asti.
Koronan takia alueraatien avoimet kokoukset ja markkinointi ovat
jääneet nyt jo sekä vuoden 2020 ja näyttää jäävän myös 2021
osalta. Tavoitteena on toteuttaa avoimia alueraatien kokouksia
vuoden 2022 aikana.
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan Läntisen alueraadin kokoonpanosta. Vahvistetaan
Läntisen alueraadin kokoonpano valtuustokaudelle 2021 – 2025.
Valitaan alueraadille puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulevalle
valtuustokaudelle.
Päätös

Keskusteltiin Läntisen alueraadin kokoonpanosta. Vahvistettiin
Läntisen alueraadin kokoonpano valtuustokaudelle 2021 – 2025.
Hämäläinen Anu
Huttunen Esko
Mustonen Jonne
Myyrä Taija
Nuottimäki Ahti
Olkkonen Anu
Pennanen Kirsi
LTKY
KOE

Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Sammonlahti / Skinnarila
Ruoholampi
Ruoholampi
Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Ekta ry
Kuusimäki, Kourula ja Lavola
LUT -yliopiston ylioppilaskunta
LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hackman Markku
Sihvo Merja

Sammonlahti / Skinnarila - varmistettava
Sammonlahti / Skinnarila - varmistettava

Valittiin alueraadille puheenjohtajaksi Anu Hämäläinen ja
varapuheenjohtajaksi Jonne Mustonen tulevalle valtuustokaudelle.
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10. Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 68
Läntinen alueraati
Läntinen palveluverkkouudistus
Kaavaa valmistellaan parhaillaan ja tavoitteena on saada
kaavaluonnos nähtäville jo ennen kesälomia tai heti lomien jälkeen.
Hulevesien johtamista on kevään aikana tutkittu paljon ja katujen
suunnittelu etenee kaavan kanssa rinnakkain.
Lisätietoa: https://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-javaikuta/Lansialueen-palveluverkko
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat
Alueraadin puheenjohtaja on tehnyt Kuntalaisaloitteen aiheesta
Kuntoiluportaat Kourulan Raitapuiston rinteeseen
( https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/18993 )
Liikuntatoimenjohtaja vastasi aloitteeseen:
”Kävin paikanpäällä katsomassa esittämäsi paikan. Mielestäni mäki
varsinaisiin kuntoportaisiin on hiukan pieni ja päättyisi aika lähelle
päiväkotia.
Kuntoportaiden rakentamisessa on aina huomioitava myös
turvallisuus, monelta eri kantilta. Liikuntatoimi on suunnitellut
kuitenkin leikkikentän toiselle puolelle, liikuntakentän yhteyteen
ulkokuntosalia. Parhaimmillaan se mahdollistaisi samaan aikaan
vanhempien kuntoilun ja lasten leikkimisen leikkipuistossa.
Kuntoilulaitteet on kuitenkin hyvä erottaa leikkipuistosta, sillä ne
eivät ole varsinaisia leikkivälineitä. Suosittuja ulkokuntosaleja on
rakennettu Lappeenrantaan, mutta Kourulan alueella sellaista ei
vielä ole. Mikäli Kourulan ulkokuntosalin rakentaminen mahtuu
liikuntatoimen budjettiin, se tehtäisiin jo vuoden 2021 aikana.”
Kultapossunpuisto mukaan niittyhankkeeseen
Kaupungilla on tänäkin vuonna käynnissä niittyhanke, jolla mm.
lisätään luonnon monimuotoisuutta sopivissa kohdissa kaupunkiympäristössä. Maisemarakentamisessa pyrimme kestävää kehitystä
tukien hyödyntämään kaivuumaita ja niille yritetään löytää sopivia
kohteita ja joskus aika nopeallakin aikataululla. Vaihtoehtona tälle on
maiden kuljettaminen maakaatopaikalle.
Tämä kyseinen puistokohde on hoidettu aiemmin laajana
nurmialueena ja nyt on sovittu kunnossapidon kanssa, että jatkossa
osa puistosta hoidettaisiin niittynä.
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Puiston polut jäävät edelleen entiselleen ja nurmeakin on jäämässä
alueelle runsaasti. Maakasat muotoillaan mataliksi (maksimissaan
0,5 m) korkeiksi maisemakumpareiksi niin, että ne sopivat olemassa
olevaan ympäristöön mahdollisimman hyvin. Puusto säilyy myös
nykyisellään. Kun kumpareet on muotoiltu, niin ne maisemoidaan
niittykasvualustalla ja niittysiemenseoksella. Tarkoituksena on
valikoida kumpareisiin myös kukkivia niittykasveja (ehkä
perhosniittyä tai muuta vähän erikoisempaa niittyä).
Helsingintien kevyen liikenteenväylä laajentaminen
Kesällä käynnistyy Helsingintien pohjoispuoleisen kevyen liikenteen
väylän leventämisen urakka. Samassa yhteydessä myös kadun
pohjoispuoleisiin kasvillisuuksiin tulee joitain muutoksia. Alueelle on
suunniteltu sopiviin kohtiin monilajisia ja värikkäitä puu- ja
pensasistutuksia. Istutuksien lisäksi kevyenliikenteen varteen tulee
lisää maisemakumpareita ja niittyä.
Lopputilanteessa nämä puiston niittykumpareet ja muut kadun
varren istutukset muodostavat monilajisen kasvillisuuskokonaisuuden Helsingintien katuympäristössä.
Pyörätien levennys ja kasvillisuustyöt toteutetaan vuosien 2021 ja
2022 aikana.
Valaistuksesta
Valaistusta kaivataan Kourulan alueelle. Sovittiin, että esitystä
viedään eteenpäin Kadut ja Ympäristölle. Korostetaan turvallisuusnäkökulmaa valaistuksen suhteen.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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11. Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 69
Läntinen alueraati
Puheenjohtajan esitys
Tarvittaessa ja asioiden ilmaantuessa pidetään kokous ennen vuotta
2022. Todetaan, että edelleen reaaliajassa käsitellään Läntisen
alueen asioita sähköpostitse alueraadissa.
Päätös

Päätettiin, että tarvittaessa, kutsutaan kokous koolle, viimeistään
keväällä 2022. Seurataan Läntisen alueen asioita ja käydään
keskustelua myös sähköpostitse.

