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1. Kokouksen avaus
Asukkaiden Lappeenranta § 45
Keskustan alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
Paikalla kaupungintalololla olivat:
puheenjohtaja Juhani Sirkiä
sihteeri Pia Pulliainen
jäsen Maire Kousa
jäsen Markku Miettinen
jäsen Keijo Laine
Jäsen Taru Metsäkallio
Teams -linkin kautta mukana olivat:
jäsen Tuomo Parviainen
jäsen Johanna Ruotsi
1 – 3 § paikalla olivat Antti Tuomaala ja Teemu Myyryläinen
4 § paikalla oli Matti Veijovuori
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2. Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 46
Keskustan alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 21.4.2021.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Maire Kousa ja Markku Miettinen.
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3. Marian aukion kesä 2021
Asukkaiden Lappeenranta § 47
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Marianaukio on kaupungin keskustassa Valtakadun varrella
Lappeen Marian kirkon vieressä. Kaupunki kehittää Marianaukiosta
yhteisötoria ja se soveltuu hyvin avoimiin yleisötapahtumiin. Marianaukiolla on kesäisin esiintymislava ja säännöllisiä musiikkiesityksiä.
Joulukuussa aukiolla on Lappeenrannan Joulutori.
Marianaukio soveltuu sekä avoimille, että suljetuille tapahtumille.
Kaupalliset promootiot ja pienet festivaalit sopivat alueelle hyvin.
Aukion koko on noin 1700 m2. Tapahtumien ajaksi voidaan Valtakatu
katkaista ja ottaa tapahtumakäyttöön. Tällöin alueen koko on noin
2.300 m2. https://lappeenrantaevents.fi/fi/Tilat-ja-alueet/Alueet/Marianaukio
Lappeenrannan kaupunki etsi kesäterassiyrittäjiä Marian aukiolle.
Suunnitelma elävöittää Marian aukiota 4 – 6:lla terassiyrittäjällä ei
lähtenyt koronavuonna heti lentoon. Neuvottelut kahden
ilmoittautuneen yrittäjän kanssa jatkuvat.
Kokouksessa kuullaan mitä suunnitelmia Marian aukiolle on kesän
2021 aikana ja miten ne etenevät.
Kokouksessa mukana ovat Antti Tuomaala, matkailun asiantuntija
Wirma yrityspalveluista ja Teemu Myyryläinen, asiantuntija,
kaupungin tapahtumakumppanuudet.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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4. Hiekkalinnan ja katujunan kesä 2021
Asukkaiden Lappeenranta § 48
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Hiekkalinna on avoinna 5.6.–29.8.2021 klo 10-21.
Lappeenrannan Hiekkalinna on ihastuttanut satamassa jo 17.kertaa,
vuodesta 2004 alkaen. Teemat ovat vaihdelleet vuosittain ja upean
Hiekkalinnan veistämiseen käytetään miljoonia kiloja hiekkaa.
Hiekkalinnan veistokset esittelevät tänä kesänä erilaisten pelien ja
leikkien historiaa ja kehitystä. Mukana on veistosaiheita aina
lautapeleistä roolipeleihin ja varhaisista elektronisista peleistä aina
nykypäivän mobiilipeleihin.
https://www.visitlappeenranta.fi/fi/Nae-ja-koe/Hiekkalinna
Hiekkalinna uudistuu ja muuttuu vahvassa yritysyhteistyössä
aiempaa monipuolisemmaksi matkailukeskittymäksi.
Hiekkaveistosten läheisyyteen rakentuu Hiekkalinnan uuden
yhteistyökumppanin Coinline Oy:n tuottama pomppulinnamaailma,
johon tulee useita pomppulinnoja, jättitrampoliini, pelihalli, karuselli ja
junarata. Kaupungin vihreä Green Leaf -teemavuosi tulee myös
välittymään Hiekkalinnan alueella.
Katujuna tutustuttaa jälleen kaupunkialueeseen, ja tarjolla tulee
olemaan myös tv-sarja Sorjosen kuvauspaikkakierroksia sekä
Raatihuoneen kierroksia. Niin katujunaan kuin kierroksillekin liput voi
ostaa Hiekkalinnan matkailuneuvonnasta. Kierroksille paikan voi
varata myös Lakeland Experiences -palvelusta.
https://www.lappeenranta.fi/news/Uudistunut-LappeenrannanHiekkalinna-avautuu-kesakuussa-%E2%80%93-luvassa-muunmuassa-aktiviteettien-viikko-ohjelmaa/b2blyz2x/fb9bd68c-3f7a-45de8f7e-a1a1e96fce2b
Kokouksessa kuullaan mitä suunnitelmia Hiekkalinnalle on kesän
2021 aikana ja miten ne etenevät sekä onko katujuna toiminnassa
kesällä 2021. Kokouksessa mukana ovat Antti Tuomaala, matkailun
asiantuntija Wirma yrityspalveluista ja Teemu Myyryläinen,
asiantuntija, kaupungin tapahtumakumppanuudet.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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5. Saunamaailma Lappeenrannan kaupunginlahdelle
Asukkaiden Lappeenranta § 49
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki valmistelee suunnitelmaa kaupunginlahden alueen kehittämiseksi. Se on osa koko keskustan
kehittämissuunnitelmaa.
Kaupunki pitää kaupunginlahtea merkittävänä kohteena niin
asukkaiden kuin matkailijoidenkin näkökulmasta ja suhtautuu
myönteisesti alueen kehittämiseen.
Kehittämissuunnitelman valmistelun rinnalla on lähdetty viemään
eteenpäin kaupunginlahtea koskevia kehitysideoita.
Julkisuudessa on keskusteltu arkkitehtonisesti korkeatasoisen
saunamaailman sijoittamisesta kaupunginlahden alueelle. Kaupunki
käynnisti elokuussa 2020 saunamaailmaa koskevan markkinavuoropuhelun eri toimijoiden kanssa.
Kaupunkiin on vuosien varrella ottanut yhteyttä useampi toimija
asiaan liittyen. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa
toimijoiden näkemyksiä saunamaailman sopivista sijaintipaikoista
sekä toiminnan edellytyksistä.
Kaupunginlahden kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä
kaupungin eri toimijoiden kanssa. Kehittämissuunnitelman laatimisen
yhteydessä on pidetty myös useita asukas- sekä yrittäjätyöpajoja ja
järjestetty verkkokyselyitä.
https://www.rakennuslehti.fi/2020/06/lappeenranta-valmisteleekaupunginlahden-kehittamissuunnitelmaa-alueelle-saattaa-tullasaunamaailma/
Lappeenrannan saunamaailma sijoittunee Linnoitusniemeen aivan
Hiekkalinnan läheisyyteen – Kaupunkilaiset pääsevät kevään aikana
sanomaan sanansa niin saunasta, Valtakadun liikenteestä kuin
pysäköinnistäkin.
Lappeenrantalaiset pääsevät sanomaan sanansa kaupungin
keskustan Meijän City -kehittämissuunnitelmasta ja siihen liittyvästä
saunamaailmasta huhti–toukokuun aikana.
Suunnitelmaan yhtenä kiinnostavana palana liittyy Kaupunginlahden
alueelle sijoittuva saunamaailma. Se löytänee paikkansa läheltä

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Keskustan alueraati

21.4.2021

1 / 2021

7

nykyistä hiekkalinnan aluetta. Paikka ja toteutustapa täsmentyy
kansalaiskeskustelun jälkeen.
Suunnitelma tulee kaupunkilaisten nähtäville huhtikuun aikana.
Keskustelu ei siis koske vain saunamaailmaa, vaan kyseessä on
laaja kokonaisuus, jossa vedetään suuntaviivoja Lappeenrannan
keskustan kehittämisestä pitkälle tulevaisuuteen.
Siinä ratkaistaan muun muassa kaavoitusta, Valtakadun liikennettä
Marian aukion vieressä, pysäköintiä, keskusta-alueen vetovoimaa,
kauppatorinkehittämistä, turvallisuutta ja monia muita
kaupunkilaisten elämään vaikuttavia tekijöitä.
https://www.esaimaa.fi/paikalliset/4015514
Meijän City - Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa keskusta-alueen vahvuuksia ja
kehittämiskohteita, joiden perusteella laaditaan ydinkeskustan ja
satama-alueen kattava kehittämissuunnitelma, Meijän City.
Tulevaisuudessa Meijän City muuttuu oikeaksi todellisuudeksi, kun
sen tuloksia hyödynnetään muun muassa asemakaavoituksessa,
katu- ja vihersuunnittelussa sekä erilaisten palveluiden kehittämisen
tukena.
Meijän City kuuluu kaikille, minkä vuoksi sitä suunnitellaan ja
tehdään yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja kaupungin eri toimialojen
kanssa eri ikä- ja käyttäjäryhmät huomioiden.
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-jamaankaytto/Kaavoitus/Ajankohtaista/Meijan-City---Lappeenrannankeskustan-kehittamissuunnitelmaKokouksessa Matti Veijovuori, kaupungin asemakaava-arkkitehti
kertoo ajankohtaiset kuulumiset asiasta.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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6. Asukkaat mukaan Pien-Saimaan järviveden laadun kehittämiseen
Asukkaiden Lappeenranta § 50
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
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 alueraadin puheenjohtaja Juhani Sirkiä alustaa asiaa.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta. Todettiin, että ihminen on
aiheuttanut tämän, jokaisen teot merkitsevät.
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7. Ympäristötoimen, rakennusvalvonnan ja pelastustoimen kyky puuttua
tiedostettuihin huonokuntoisiin rakennuksiin, pihojen kuntoon
Asukkaiden Lappeenranta § 51
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Asiaan liittyen on tehty seuraavat kuntalaisaloitteet:
* Asiakastyytyväisyystutkimus rakennusvalvonnan toimivuudesta
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/17527
Vastaus tehtyyn aloitteeseen: https://bit.ly/2RCXSmr
* Rakennuslupien seurantasovelluksen tekeminen
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/14998
Vastaus tehtyyn aloitteeseen: https://bit.ly/32hGzJK ja
https://bit.ly/3sfFU5T
Kokouksessa alueraadin puheenjohtaja Juhani Sirkiä alustaa asiaa.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta.
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8. Kesämäenrinteen yläasteen peruskorjaus
Asukkaiden Lappeenranta § 52
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kesämäenrinteen koulun korjausrakentaminen on käynnistynyt
Salpausselän harjanteella Lappeenrannassa sijaitseva
Kesämäenrinteen koulu on osa Kesämäen kampuksen
koulukokonaisuutta, joka koostuu kolmesta koulusta.
Se korjataan vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimia
toiminnallisia ja yhteisöllisiä monialaiseen, oppilaslähtöiseen ja
ilmiöpohjaiseen oppimiseen tarvittavia tiloja.
Vuosina 1954–1960 valmistuneessa koulussa opiskelee nykyisin
noin 500 yläkoulun oppilasta. Peruskorjaushanke kattaa noin 6 200
brm2, ja urakan arvo on noin 10,8 miljoonaa euroa.
Peruskorjauksen rakennesuunnittelun ja kosteudenhallintakoordinoinnin toimittaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy. Tilaaja on
Lappeenrannan kaupunki / Tilakeskus. Arkkitehtisuunnittelun on
tehnyt paikallinen Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen.
https://vahanen.com/fi/vahanen/ajankohtaista/kesamaenrinteenkoulun-korjausrakentaminen-kaynnistyy-lappeenrannassa/
Kokouksessa alueraadin puheenjohtaja Juhani Sirkiä alustaa asiaa.
Puheenjohtaja on tuonut esiin seuraavan asian:
Peruskorjausrakennukseen hyväksyttiin 1) PVC (muovi)
ikkunakarmit ja Peltipinnoite laajennusosaan. Kyseessä on
kulttuurihistoriallisesti tärkeä rakennus.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Keskustan alueraati

21.4.2021

1 / 2021

11

9. Joukkoliikenne Koulukatu 10 kohdalla rakennustyömaan aikana
Asukkaiden Lappeenranta § 53
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymä suunnittelee Koulukatu 10 tontille
uuden asuinliiketalon rakennuttamista. Nykyisin tontilla sijaitseva
seurakuntakeskus on huonokuntoinen, eikä sen korjaaminen ole
järkevää. Moneen otteeseen Lappeenrannan rumimmaksi
rakennukseksi äänestetty rakennus aiotaankin purkaa
uudisrakennuksen tieltä.
Rakennuttamisen pohjana käytetään Lappeenrannan kaupungin
kanssa järjestettyä Raatihuoneen korttelin arkkitehtikilpailun tulosta.
Sen voittaneet Tatu Rekola ja Harri Humppila ova suunnittelemassa
voittaneen kilpailutyönsä "Tarina" pohjalta asuinliikekerrostaloa
Raatihuoneen puiston viereiselle tontille.
Korttelin asemakaava on nyt vahvistettu ja rakennuslupa uudelle
rakennukselle on toimitettu eteenpäin 19.2. Samalla on haettu
purkulupaa nykyiselle, tontilla sijaitsevalle rakennukselle.
Rakennuslupaprosessista riippuen purkamiseen päästäneen
loppukeväästä 2021 ja rakentamiseen alkusyksystä 2021.
https://www.lappeenrannanseurakunnat.fi/info-jaasiointi/kiinteistotoimi/koulukatu-10
Koulukadulla on kaupungin julkisen liikenteen pysäkkejä monia.
Kysymykseen miten joukkoliikenne Koulukatu 10 kohdalla sujuu
rakennustyömaan aikana, vastasi Terhi Koski, Lappeenrannan
kaupungin joukkoliikennepäällikkö seuraavasti; ”Joukkoliikenne
liikennöidään Koulukadulla lähtökohtaisesti normaaliin tapaan,
käytännössä muutosta tullee lähiliikenteen pysäkkiin, jota joudutaan
hieman siirtämään työmaan tieltä. Ei siis merkittävää vaikutusta
joukkoliikenteeseen.”
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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10. Keskustan alueraadin kokoonpano valtuustokaudella 2021 - 2025
Asukkaiden Lappeenranta § 54
Keskustan 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 Keskustan alueraadin kokoonpanosta. Vahvistetaan
Keskustan alueraadin kokoonpano valtuustokaudelle 2021 – 2025.
Valitaan alueraadille puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulevalle
valtuustokaudelle.
Päätös

Keskusteltiin Keskustan alueraadin kokoonpanosta. Vahvistettiin
Keskustan alueraadin kokoonpano valtuustokaudelle 2021 – 2025.
Valittiin alueraadille puheenjohtajaksi Juhani Sirkiä ja
varapuheenjohtajaksi Markku Miettinen tulevalle valtuustokaudelle.
Keskustan alueraadin kokookonapano kaudelle 2021 – 2025:
Kousa Maire
Laine Keijo
Metsäkallio Taru
Miettinen Markku
Parviainen Tuomo
Ruotsi Johanna
Sirkiä Juhani
Varis Juha
Vuorinen Marja

Ydinkeskusta
Rakuunamäki
Kimpinen
Peltola
Pikisaari
Lakes ry
Leiri
Kylpylä
Lappeenrannan Kilta ry

Ekman Arthur
Huovilainen Eero
Kolhonen Jouko
Kuparinen Onni
Salejärvi Alec
Vuori Kari-Matti

Taikinamäki
Kesämäki
Linnoitus
Tykki
Rakuunamäki
Tykki

- varmistettava
- varmistettava
- varmistettava
- varmistettava
- varmistettava
- varmistettava
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11. Ensimmäinen yhteisöpuutarha Lappeenrannassa Rakuunamäelle
- asukkaat voivat ottaa kantaa!
Asukkaiden Lappeenranta § 55
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupunki kerää mielipiteitä yhteisöpuutarhan
perustamisesta viljelylaatikoin Rakuunamäelle. Kyseessä on
ensimmäinen Lappeenrannan julkiselle puistoalueelle toteutettava
kaupunkiviljelyalue, jota tulee ylläpitämään asukasryhmä.
Hankekokeilun yhtenä tavoitteena on löytää hyvät toimintatavat ja
käytännöt, jotta yhteisöpuutarhoja voidaan jatkossa toteuttaa myös
muualle Lappeenrantaan.
Idea yhteisöpuutarhan toteutukseen on lähtöisin Lappeenrannan
asukkailta. Kokeilun toimintaa organisoi aktiivisten asukkaiden
ryhmä, jotka myös ylläpitävät yhteisöpuutarhaa Lappeenrannan
kaupungin kanssa sovitun mukaisesti.
Vilho Petter Nenosen yhteisöpuutarhalle on tervetullut vierailemaan
kuka vain asiasta kiinnostunut. Hankkeen tarkoituksena on
ensisijaisesti kertoa esimerkin tavoin, millaista yhteisöllistä
viljelytoimintaa rakennetussa kaupunkiympäristössä voitaisiin
tulevaisuudessa toteuttaa.
Mielipiteitä voi antaa 10.4.-25.4.2021 välisenä aikana
www.otakantaa.fi – palvelun kautta tai jättämällä kirjallisen
palautteen Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus
Winkistä löytyvään palautelaatikkoon.
Lue lisää: https://www.lappeenranta.fi/news/Ensimmainenyhteisopuutarha-Lappeenrannassa-Rakuunamaelle---asukkaatvoivat-ottaa-kantaa!/33804/09eb773c-bdbe-43a3-a77af5208770951b
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Keskustan alueraati

21.4.2021

1 / 2021

14

12. Yleinen siisteys
Asukkaiden Lappeenranta § 56
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Roskattomuus takaa kaupungin perusviihtyisyyden.
Lappeenrannan kaupunki tyhjentää säännöllisesti ympäri kaupunkia
sijoitettuja roska-astioita. Määrä on riittävä jos ihmisillä vain olisi
halua pitää ympäristö siistinä.
Maahan heitetään tupakantumpit. Juomiset ja syömiset tapahtuvat
nykyisin usein kävellessä kaduilla. Huolettomasti kaikki kipot
tyhjentyessään heitetään minne sattuu roskisten ollessa kuitenkin
muutaman askeleen päässä. Korona-aikana etenkin käytetyt maskit
heitetään maahan lähes heti kun tullaan ulos sisätiloista.
Roskaamisen määrää voisi vähentää helposti. Jos jokainen
huolehtisi omat roskat kierrätykseen, ei mitään ongelmaa olisi!
Voiko asialle tehdä mitään?
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan asiasta.
Päätös

Keskusteltiin asiasta.
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13. Asukasyhdistysten kuulumisia
Asukkaiden Lappeenranta § 57
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kokouksessa kuullaan Keskustan alueella sijaitsevien
asukasyhdistysten kuulumiset ja mahdolliset eteenpäin vietävät
asiat.
•
•
•
•
•
•

Leiri-Pallon kaupunginosayhdistys
Peltolan alue
Ydin-Keskustan alue
Pikisaaren asukasyhdistys
Rakuunamäen asukasyhdistys
Tykkiseura

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan aiheesta.
Päätetään mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös

Merkittin tiedoksi. Korona vaikuttanut aktiiviseen toimintaan
viimeisen puolentoista vuoden aikana.
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14. Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 58
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi kokouksessa esiin tulleet muut asiat:
Rakuunamäellä rakennettavan lastentarhan paikalta on poistettu
saastunutta maata. Liikemies Ismo Talka, kiinteistönomistaja
Rakuunamäellä, on monelle taholle tiedottanut, muistuttanut,
ihmetellyt päiväkodin rakennuslupa-asiaa.
Lappeenrannan teko 2020 – palkitaan syksyllä. Ehdotuksia voi
laittaa kuka tahansa. Lakes ry julkaisee kyselyn lähiaikoina.
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15. Tutkimustorstai 22.4. klo 10-13
Asukkaiden Lappeenranta § 59
Keskustan alueraati
Valmistelija/lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Puheenjohtajana Esa Salokorpi, ”Uusi keskustahorisontti”
https://event.prospectumlive.com/ekk-tutkimustorstai
liity oheisesta linkistä, kaikki keskustakehittämisestä kiinnostuneet
tervetuloa, ei osanottomaksua
10.00 ”Tulevaisuus on kaupunkikeskustoissa”,
EKK:n puheenjohtaja Pekka Vähäkangas,
10.10 ”KeskustaTEKO 2021 -kilpailu”,
EKK:n tj. Pokko Lemminkäinen
10.15 ”Keskustakaupan tulevaisuus”,
asiantuntija Heli Vainio, Nortecon Oy
10.30 ”Keskustojen sähköinen elävyyslaskenta”,
liiketoiminnan kehityspäällikkö Tero Särkiniemi,Telia Oyj
10.45 ”Keskustat työpaikka-alueina koronan jälkeen”, vuokrauspäällikkö Ville Laurila, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
11.00 kysymykset ja kommentit
11.15 ”Ihmiset tärkeintä –keskusta hyvinvointitutkimuksen valossa”,
analyytikko Pekka Veiste
11.30 ”Tapahtumaturvallisuus –SURE-hankkeen tutkimustietoa”,
projektipäällikkö Anniina Autero
11.50 ”Työmaista kauppakaduiksi –raitiotien yritysvaikutukset”,
projektisuunnittelija Henna Puisto
12.05 ”Seurantajärjestelmän data jatilastot keskustakehittäjille”,
analyytikko Pekka Veiste
12.15 kysymykset ja kommentit
12.20 ”Turun kaupunkikeskustan tuore brändi”,
tj. Heli Järvelä,Turun ydinkeskustayhdistys ry
12.35”Elinvoimalaskentoja jo 5 vuotta”,
elinvoimatutkija Martti Wilhelms, Salokorpi-Yhtiöt Oy
12.40 ”Kauppakeskuksien keskustanäkymät”,
tj., Mikko Östring, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
12.55 ”Pienten keskustojen ja kirkonkylien tulevaisuus”,
erityisasiantuntija Mika Ristimäki, YM1
13.10 kysymykset ja loppukommentit
13.15 Tutkimustorstai 2021 päättyy
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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16. Seuraava kokous
Asukkaiden Lappeenranta § 60
Keskustan alueraati
Puheenjohtajan esitys
Tarvittaessa ja asioiden ilmaantuessa pidetään kokous ennen vuotta
2022. Todetaan, että edelleen reaaliajassa käsitellään Keskustan
asioita sähköpostitse alueraadissa.
Päätös

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

