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1. Kokouksen avaus
Meidän Lappeenranta § 25
Keskustan alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Kokoukseen voi osallistua joko paikanpäällä kokoustilassa tai
sähköisen Teams-linkin kautta.
Päätös

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen voi osallistua joko
paikanpäällä kokoustilassa tai sähköisen Teams-linkin kautta.
Kokouksessa paikan päällä kokoustilassa olivat:
Kemppinen Johanna, Rakuunamäki
Kousa Maire, Ydinkeskusta
Laine Keijo, Rakuunamäki ry
Metsäkallio Taru, Kimpinen
Miettinen Markku, Peltola
Nakari Jukka, Alakylä
Partanen Riitta, Rakuunamäki
Sirkiä Juhani, Leiri
Tuomaala Antti, asiantuntija, yrityspalvelut ja matkailu,
Lappeenrannan kaupunki, kohtien 1-3 aikana
Kokoukseen Teams -linkin kautta osallistuivat:
Parviainen Tuomo, Pikisaari

2

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Keskustan alueraati

4.10.2022

2 / 2022

3

2. Pöytäkirjan tarkastus
Meidän Lappeenranta § 26
Keskustan alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 4.10.2022.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Taru Metsäkallio ja Maire Kousa.
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3. Lappeenrannan Vesitorni
Meidän Lappeenranta § 27
Keskustan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen, puh. 040 6530 935
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Vesitornin ovet avautuvat yleisölle heinäkuussa
Lappeenrannan Energiaverkot ja STH-konserni ovat sopineet, että
STH-konserni avaa kahvilatoiminnan Lappeenrannan keskustassa
Valtakadun varrella sijaitsevan vesitornin juurella 1. heinäkuuta ja
seuraavalla viikolla 8.7. vesitornin ovi avautuu kiinnostuneille
kesäkaudelle 2022. Yhteistyösopimus kesäkahvilasta vesitornin
juurelle ja yleisölle vierailumahdollisuuden järjestämisestä vesitornin
näköalatasanteelle STH-konsernin toimesta on sovittu vuosille
2022–2026. Vesitornin juurella aloittaa STH-Banana tree kahvila ja
samalla suurelle yleisölle mahdollistuu yrityksen palveluna tutustua
keskustan vesitorniin ja sieltä avautuviin maisemiin tänä kesänä
päivittäin kello 10.00-19.00.Lappeenrannan vesitorni.
https://www.lappeenranta.fi/news/Vesitornin-ovet-avautuvatyleisolle-heinakuussa/biewpeun/6707574e-4b48-4453-90a7c8517de7fb50
Lappeenrannan keskustassa sijaitsevaan vesitorniin pääsee tänä
kesänä vierailulle ensi kertaa vuosikymmeniin. Vesitornin
maisematasanne avautui yleisölle perjantaina aamulla.
https://yle.fi/uutiset/3-12527317
Kokouksessa on mukana Antti Tuomaala, asiantuntija, yrityspalvelut
ja matkailu, Lappeenrannan kaupunki, joka kertoo miten kesä meni
Vesitornin osalta.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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4. Platanin talo
Meidän Lappeenranta § 28
Keskustan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Platanin talo on Lappeenrannan keskustassa Kylpylän kaupunginosassa sijaitseva suojeltu puurakennus. Talo on valmistunut vuonna
1927 ja se edustaa rakennustyyliltään 1920-luvun klassismia.
Rakennus on arvioitu kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti
merkittäväksi. Rakennus sijaitsee Anni Swanin kadun ja Koulukadun
kulmassa, ja sen pihapiiri on nimetty Anni Swanin puistoksi.
Rakennusmestari Väinö V. Häkkinen suunnitteli talon asunnoksi
tohtori Erik Platanille. Rakennus peruskorjattiin 1974 terveysasemaksi, ja se toimi terveystoimen tiloina vuoteen 2013 asti.
Talossa oli muutaman vuoden kotihoitokeskus ja viime vuodet talo
on toiminut työmaatoimistona läheisille rakennustyömaille.
Vuonna 2022 Lappeenrannan kaupunki teki alueelle asemakaavamuutoksen jonka myötä puistoon on rakenteilla kerrostalo. Rakennuksen edustalle Koulukadun ja Oikokadun risteykseen on suunnitteilla liikenneympyrä. Lappeenrannan kaupunki on myymässä
Platanin taloa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Platanin_talo
Platanin talon ja Anni Swanin puiston kaavoitus keskeytyi
toistaiseksi Lappeenrannassa – Oikokadun liikenneympyrän osuutta
sen sijaan edistetään. Lappeenrannassa Platanin talon ja Anni
Swanin puiston kaavasta jätettiin 17 mielipidettä ja 15 pyydettyä
lausuntoa, joten kaavoitus on toistaiseksi seisahduksissa.
https://yle.fi/uutiset/3-12302016
Matti Veijovuori, asemakaava-arkkitehti, Lappeenrannan kaupunki;
”Platanin talon tontti eli Anni Swanin puisto kuului laajempaan
Oikokadun ympäristön asemakaavamuutokseen, josta pidettiin
tämän vuoden alussa ennakkokuuleminen. Sittemmin Platanin talo
erotettiin tästä laajemmasta kaavasta, jotta saatiin Oikokadun
katujärjestelyitä koskeva osa kaavasta läpi. Platanin talon osalta
kaupungilla on selvä halu ja tavoite rakennuksen suojelemiseen.
Kaupunki on valmis myymään talon suojeluvelvoitteella. Pihapiirin
mahdollista täydennysrakentamista harkitaan vielä ja kaava tuodaan
erikseen päätöksentekoon kun asia on selkiytynyt.”
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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5. Kisapuiston ja Lepolan hautausmaan alue – asemakaavamuutos ehdotus
Meidän Lappeenranta § 29
Keskustan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelu on pyytänyt
sidosryhmiltä lausuntoa Kisapuiston ja Lepolan hautausmaan alueen
asemakaavan muutoksesta.
Kisapuiston ja Lepolan hautausmaan alue - Lappeenrannan
kaupunki (lappeenranta.fi)
(kaikki liitteet ja kuvaukset löytyvät oikean puolen sivupalkista)
Kaavan tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kisapuiston
urheilukeskuksen kehittäminen ja uuden jääareenan rakentaminen
sekä Lepolan hautausmaan laajentaminen ja suojeluarvojen
huomioiminen. Kisapuiston saavutettavuutta parannetaan uusilla
liikenneratkaisuilla.
Muutoksen kohteena oleva alue
Suunnittelualueeseen sisältyy Lepolan hautausmaa ja Kisapuiston
alue tarvittavine liikenneyhteyksineen mm. Lauritsalantieltä ja
Lepolankadulta.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta. Tarvittaessa päätetään
toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta.
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6. Lappeenrannan kauppatori
Meidän Lappeenranta § 30
Keskustan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Elokuussa lappeenrantalaiset saivat yllättävän tiedon median kautta:
yksityiset tahot suunnittelevat monitoimiareenaa Lappeenrannan
kauppatorin tilalle, vaikka pari vuotta sitten valtuusto päätti paikaksi
Kisapuiston. Kaupunginvaltuusto äänesti Kisapuiston puolesta
lokakuussa 2020 äänin 38–11.
Kesäkuussa 2021 esiteltiin uuden hallin tarkka paikka Kisapuiston
pysäköintialueen länsipäässä. Budjettiraamiksi ilmoitettiin 28
miljoonaa euroa. Myöhemmin budjetti tarkentui yli 34 miljoonaan.
Helmikuussa 2022 selvisi, että Kisapuiston areenan suunnittelu on
kuukausia myöhässä. Huhtikuussa kaupunki esitteli alustavaa
asemakaavaluonnosta verkossa.
Elokuussa paljastui, että yksityiset tahot suunnittelevat areenaa
kauppatorin tilalle uusine asuntoineen ja liiketiloineen. Kaupunginvaltuustosta vahvistettiin suunnitelmien olemassaolo.
Kauppatorin areenan taustalla olevat tahot eivät ole vielä esitelleet
suunnitelmiaan.
Matti Veijovuori, asemakaava-arkkitehti, Lappeenrannan kaupunki;
“Meillä ei ole tässä ja nyt kerrottavaa, kun hanketta ei ole vielä
julkistettu.”
Lappeenrannan kaupunki on suunnitellut parannuksia kauppatorille
ja etenkin kauppahallille. Maaliskuussa kaupunginarkkitehti Maarit
Pimiä kertoi, että kauppahalliin on suunnitteilla pienimuotoisia
uudistuksia, joista on tarkoitus saada alustavat luonnokset
aikaisintaan tänä syksynä. Uudistuksen pohjaksi kaupunki oli tehnyt
esimerkiksi kyselyn asukkaille ja torin yrittäjille.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta.
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7. Koulukadun katusuunnitelma
Meidän Lappeenranta § 31
Keskustan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki on laatimassa uutta katusuunnitelmaa
kaupungin keskustassa sijaitsevalle Koulukadulle. Suunnitelma
koskee Koulukadulla Kimpisenkadun ja Taipalsaarentien välistä
osuutta.
Katusuunnitelman muutoksessa on tarkoitus parantaa joukkoliikenteen liikennejärjestelyitä ja jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta. Lisäksi suunnittelualueella uusitaan ympäristörakenteet sekä pintamateriaalit korkeatasoiseen kaupunkiympäristöön sopivilla materiaaleilla. Myös katurakenne ja kadun alla
oleva infra (vesihuolto- ja kaukolämpöverkosto) saneerataan sekä
alueen hulevesien hallintarakenteita parannetaan.
Kaupunki haluaa kuulla asukkaiden mielipiteitä katusuunnitelman
muutosluonnoksesta ja järjestää siksi kaikille avoimen
asukastilaisuuden Teams-kokouksella 4.10.2022 klo 17–18.
Kokoukseen suora linkki löytyy tästä.
Tilaisuudessa esitellään Koulukadun katusuunnitelman muutosluonnosta, josta voi antaa mielipiteen suullisesti tai kirjallisesti.
Kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 7.10.2022
Koulukadun muutossuunnitelmaluonnoksesta ja asukastilaisuuden
järjestämisestä vastaa kaupungin Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan kadut ja ympäristö vastuualue.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta. Päätetään tarvittaessa
toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta.
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8. Turvattomuus Lappeenrannan sataman kevyenliikenteenväylillä
Meidän Lappeenranta § 32
Keskustan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Keskustan alueraadin puheenjohtaja on huolestunut Lappeenrannan
satama-alueella tapahtuvan pyöräilyn ja sähköpotkulaudoilla
ajamisen aiheuttamasta turvattomuudesta.
“Polkupyöräilijän on pääsääntöisesti ajettava pyörätiellä, mikäli
sellainen on liikennemerkillä osoitettu ajosuunnassa. Jos pyörätietä
ei ole osoitettu, on pyöräilijän käytettävä ajoradan (n.k. "autotie")
oikeaa reunaa. Ajoradalla ei siis saa pääsääntöisesti pyöräillä, jos
kulkusuunnassa on pyörätie. Ajoradalla saa ajaa myös myös siinä
tapauksessa, että pyörätie on vain vasemmalla puolen tietä ja
ajoradan oikean reunan käyttö on kulkureitin tai vastaavan syyn
vuoksi turvallisempaa.
Jalkakäytävällä saa pyöräillä vain alle 12-vuotias lapsi, muutoin
pyörän ajaminen jalkakäytävällä on aina kielletty (Tieliikennelaki 8
§). On siis aina käytettävä pyörätietä, jos sellainen on ja muutoin
aina on ajettava ajoradalla. Pyörän ajaminen kävelykadulla on
kuitenkin sallittu.
Pyöräteitä, erityisesti jalkakäytävään yhdistettyjä pyöräteitä,
kutsutaan toisinaan kevyen liikenteen väyliksi. Tieliikennelaki ei
tällaista termiä tunne, ja sen määrittely mikä kaikki katsotaan
kevyeksi liikenteeksi on sekavaa.”
http://www.polkupyoraily.net/wiki/Liikennes%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t
Puheenjohtajan mukaan asiaa on käsitelty myös Lappeenrannan
kaupungin pyöräilyryhmässä.
Lappeenrannan kaupungin pyöräily: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kartatja-liikenne/Pyoraily-ja-pyorareitit
Keskustan pyöräilyreitit:
https://kartta.lappeenranta.fi/IMS/?layers=Opaskartta&lon=Py%C3%B6r%
C3%A4reitit&cp=6772004,28510097&z=2&title=Keskusta

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta. Päätetään tarvittaessa
toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta.
Olli Hirvonen, kaupungininsinööri, kertoi seuraavasti:
Ainonkatu välillä Kasino – Myllysaari sekä tullirakennuksen ja
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Satamatie 6:n väli.
Ainonkadun jalankulku ja pyöräliikenne menee yhdistettyä jk/ppväylää pitkin ja se on ahdas. Siinä on lähellä myös puut ja autojen
parkkipaikat. Tilan lisääminen vaatii täyttöä laitureiden suuntaan,
joten helpolla ei saada lisätilaa siihen. Kaupunki on tehnyt alueelle
alustavia suunnitelmia aiemmin, mutta ensi vuodelle on varattu
rahoitusta tarkemman suunnittelun tekemiseksi tuohon kohtaan. Sen
jälkeen saadaan tarkempaa kustannusarviota väylän kehittämiseen
ja mietitään mitä rahoitusmahdollisuuksia siihen on. Joka
tapauksessa väylän haasteet on tunnistettu ja viedään asiaa
eteenpäin.
Hiekkalinnan alueella on myös ollut haasteita kevyen liikenteen
reiteille. Näihin liittyen on odotettu päätöksiä mahdollisen
matkaparkin ja saunamaailman kohtaloista. Nyt niiden osalta ei
edetä, joten aluetta kehitetään muuten ja kadut ja ympäristö on
mukana kun kaupunkisuunnittelu jatkaa alueen suunnittelua.
Samassa yhteydessä mietitään nuo alueen kulkutarpeet ja tehdään
tarvittavia muutoksia.
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9. Kaupungin rakentajille vuokramat tieosuudet
Meidän Lappeenranta § 33
Keskustan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Keskustan alueraadin puheenjohtaja on huolestunut selkeiden
opasteiden puuttumisesta rakentajille vuokratuissa tieosuuksissa.
Lappeenrannan kaupunki vuokraa rakentajille kulloinkin
rakentamisen kohteena lähellä olevia tieosuuksia. Topi Kangas,
kunnossapitopäällikkö, Lappeenrannan kaupunki toteaa asiasta; “
Normaalia perustoimintaa kaupungilla. Kaupunki vuokraa alueita ja
perii niistä maksun. Samalla katsotaan yhdessä mahdolliset
liikenteenohjaukset ym. ja niitä ja niiden toteutumista valvoo
katuisännöitsijä.”
Puheenjohtaja tuo esiin kuinka tilapäiset muutokset hankaloittavat
ymmärrettävästikin kaikkea liikennöintiä. Tieosuudet suljetaan, mutta
puheenjohtajan mukaan selkeät opasteet jäävät liikkujille laittamatta.
Puheenjohtaja tuo esiin tuntemuksen kuinka kaupunkia pidetään
vaikeana ja jopa vaarallisena liikkua. Puheenjohtaja esittää, että
kaupungin tulee kantaa vastuuta, valvoa ja pystyä vaatimaan
muutakin korvauksen käyttöönotosta.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta. Tarvittaessa päätetään
toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Keskustan alueraati

4.10.2022

2 / 2022

12

10. Keskustan alueen tavoitteet valtuustokaudelle 2021-2025
Meidän Lappeenranta § 34
Keskustan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Tavoitteena pitää yllä ajantasaista “Alueen tavoitteet” listausta.
1. Lappeenrannan keskustan asuttamissuunnitelmat
Kaupunkisuunnittelu toimintaa. Tammikuussa seuraava
kaavoituskatsaus – Seurataan tavoitteen toteutumista 2. Vesitornin toiminnan kehittäminen
PÄIVITYS: Kts. esityslista 3 §. – Seurataan tavoitteen toteutumista 3. Linnoituksen kaavoitus ja alueen kehittäminen
Kaupunginlahden alueen kehittäminen on keskeinen osa kaupungin
keskustan kehittämissuunnitelmaa, joka hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 16.6.2021.
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-jamaankaytto/Kaavoitus/Ajankohtaista/Linnoitusniemen-karjen-kehittaminen

Kaupunkisuunnittelu järjesti asemakaavan valmisteluun liittyvän
asukastilaisuuden 15.12.2021 Teams-ohjelman
kautta.https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-jamaankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-alue/Linnoitus

PÄIVITYS: Seuraava asukastilaisuus pidetään loka-marraskuussa
2022. – Seurataan tavoitteen toteutumista 4. Kauppatori alueen kehittäminen
Kts. esityslistan kohta 4. – 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
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 – UUSI TAVOITE
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, ylläpitää ja tiedottaa asukkaille ja
työpaikoilla työntekijöille käytössä olevista yleisistä väestösuojista.
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Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi tavoitteiden päivitykset. Keskustellaan
tavoitteista. Tarvittaessa päätetään jatkotoimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi tavoitteiden päivitykset. Keskusteltiin
tavoitteista. Lisättiin uusi tavoite listaan.
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11. Asukasyhdistysten ja muun asukastoiminnan kuulumisia
Meidän Lappeenranta § 35
Keskustan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kokouksessa kuullaan Keskustan alueella sijaitsevien
asukasyhdistysten sekä muun asukastoiminnan kuulumiset ja
mahdolliset eteenpäin vietävät asiat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alakylä
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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12. Muut asiat
Meidän Lappeenranta § 36
Keskustan alueraati

Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Pohjoisen alueen alueraati on tehnyt kuntalaisaloitteen aiheesta:
Kevyenliikenteen silta Kariniemen ja Pikisaaren välille
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/28711
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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13. Seuraava kokous
Meidän Lappeenranta § 37
Keskustan alueraati
Puheenjohtajan esitys
Seuraava kokous pidetään ti 7.2.2023 klo 17:00.
Tarvittaessa kutsutaan kokous aikaisemmin koolle.Asioita viedään
eteenpäin myös sähköpostitse kokousten välisenä aikana.
Päätös

Seuraava kokous pidetään ti 7.2.2023 klo 17:00.

