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1. Kokouksen avaus
Meidän Lappeenranta § 1
Pohjoinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
Puheenjohtaja totesi, että osa kokoukseen osallistuvista voi
osallistua sähköisessä toimintaympäristössä eli etänä.
Todettiin, että paikalla kokoustilassa olivat Pohjoisen alueen
alueraadin jäsenet:
Vahtokari Tarja, puheenjohtaja, Voisalmi, Voisalmensaarelaiset ry
Tynjälä Tero, varapuheenjohtaja, Tyysterniemi, Voisalmensaarelaiset ry
Kokkola Asko, Kivisalmi, Voisalmensaarelaiset ry
Ravi Timo, Voisalmi, Voisalmensaarelaiset ry, saapui kohdassa 4§
Sipiläinen Matti, Voisalmi, Voisalmensaarelaiset ry
Tarpila Laura, Kivisalmi, Voisalmensaarelaiset ry, saapui kohdassa 4§
Kokouksessa mukana olivat myös paikalla kokoustilassa
Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimesta Ulla Pyysalo,
liikunnanohjaaja ja Anna Seppänen, liikuntapalvelupäällikkö kohtien
1 - 3 § aikana.
Lisäksi todettiin, että sähköisen toimintaympäristön kautta (Teams)
että, paikalla olivat alueraadin jäsenet:
Hyrylä Leena, Kariniemi, saapui kohdassa 4§
Pylkkö Matti, Voisalmi
Romanenko Aleksei, Kariniemi
Lappeenrannan kaupungin metsätalouspäällikkö Janne-Perttu
Rantonen osallistui kokoukseen Teams -linkin kautta esityslistan
1-4 § aikana.
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2. Pöytäkirjan tarkastus
Meidän Lappeenranta § 2
Pohjoinen alueraati

Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 16.11.2021.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Sipiläinen ja Asko Kokkola.
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3. Ikäihmisten liikuntaraati
Meidän Lappeenranta § 3
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan Liikuntatoimi järjestää ikäihmisten liikuntaraati
ryhmäkeskustelun.
Tavoitteena on kuulla alueraatilaisten, ideoita ja toiveita
lähiympäristön ikäihmisten liikkumiseen ja liikkumisen
harrastamiseen liittyvistä asioista. Esiintuotuja mielipiteitä voidaan
käyttää apuna suunniteltaessa ikäihmisten liikuntapalveluja ja
liikkumisen olosuhteita.
Keskustelun teemoja ovat muun muassa omatoiminen liikkuminen,
arkiliikunta, ulkoilu-ja ulkoiluympäristöt sekä etäjumppa.
Kokouksessa mukana ovat Ikäihmisten liikuntaraatia vetämässä
Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimen liikuntapalvelupäällikkö
Anna Seppänen ja liikunnanohjaaja Ulla Pyysalo.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Osallistutaan Ikäihmisten liikuntaraatiin.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Osallistuttiin Ikäihmisten liikuntaraatiin.
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4. Pohjoisen alueen metsien käsittely
Meidän Lappeenranta § 4
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Taajamametsien hakkuissa on löydettävä uudenlaisia hakkuutapoja
ja hakkuumenetelmiä, jotta puustojen uudistaminen saadaan
jatkossa hoidettua. Lähellä asutusta olevat metsät merkitsevät
monille asukkaille paljon. Äkillinen muutos maisemassa on harvoin
toivottu muutos. Puuston biologinen ikä on kuitenkin rajallinen ja
tämän takia metsien uudistaminen joko kerralla tai vähitellen on
välttämätöntä.
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-jamaankaytto/Metsatalous/Poiminta--ja-pienaukkohakkuutkaupunkimetsissa
Lappeenrannan kaupunki on tehnyt Pohjoisen alueella, muun
muassa Hopeavuoren alueella metsän käsittelyä.
Kokouksessa Lappeenrannan kaupungin metsätalouspäällikkö
Janne-Perttu Rantonen kertoo Pohjoisen alueen metsien
käsittelystä.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta.
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5. Tyysterniemen ulkoreitin jatkon kunnostaminen
Meidän Lappeenranta § 5
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Tyysterniemen kärjessä menee osan matkaa erittäin hyvä
ulkoilureitti (merkitty karttaan mustalla).
Sama polku jatkuu kärjen ja uimarannan välillä, mutta se on erittäin
juurakkoinen, kivinen ja kapea (merkitty karttaan sinisellä).
Lisäksi uimarannan ja entisen vaneritehtaan (missä on nyt ne uudet
kerrostalot) välillä kulkee eritasoisia polkuja useitakin ja on muun
muassa portaat (merkitty karttaan punaisella), mutta myös tämä
osuus on valtaosin huonokuntoista.
Toiveena olisi, että sekä sininen että punainen osuus saataisiin
samantasoiseksi kuin musta osuus. Tällöin Voisalmesta olisi
hyvässä kunnossa oleva suora ulkoilureittiyhteys jopa Skinnarilaan
asti Rantaraittia pitkin.

Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan asiasta. Päätetään toimenpiteistä.
Päätös

Keskusteltiin asiasta. Asia on jo kaupungilla työn alla.
Seurataan tilannetta.
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6. Voisalmen liikenneturvallisuus
Meidän Lappeenranta § 6
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Voisalmensaarelaiset Facebook ryhmässä on tuotu esiin seuraava
Voisalmen liikenneturvallisuuteen liittyvä asia: ”Kaupan piha-alue ja
jalkakäytävä on yhtenäinen alue. Autot ajavat kaupan eteen parkkiin
ja sieltä pois usein jalkakäyvän kautta vaarantaen kevyenliikenteen
turvallisuuden. Pihassa on menossa remontti ja vastauksessa
kaupunki siirtää vastuun kiinteistön omistajalle, eikä tee asialle
mitään. Kuuluuko meidän kuntalaisten tehdä virkamiesten työt ja
soiteltava kiinteistön omistajalle?
Suojatiestä on kirjoitettu palautetta sen vaarallisuudesta, kohdassa
on 30 km/h rajoitus. Kyseistä suojatietä käyttävät Kariniemessä
asuvat alakoululaiset, reitti on suorin ja lyhin voisalmen kouluun.
Kaupungilta olisin toivonut korotettua suojatietä, johtuen sen
toimivuudesta hidastamaan liikennettä. Vastaukseksi sain, että reitti
ei ole virallinen ja siinä on raskastaliikennettä ei voi rakentaa
hidastetta.
Mikä on virallinen koulutie?
Milloin raskasliikenne on este korotetulle suojatielle?
Kaupungin on huolehdittava liikenneturvallisuudesta ja tehtävä töitä
sen eteen, vastuuta ei voi eikä pidä siirtää toisille kuten poliisille tai
asukkaille.”
Toiset alueen asukkaat ovat kommentoineet seuraavasti
keskustelun aloitusta Facebookissa: ”Tuo Kariniemen koululaisten
tie ylitys kohta missä on 30 km/h rajoitus on todella vaarallinen.
Harva auto hiljentää edes vähän ja rekat voivat kyllä rampista
tullessa ajaa hiljempaa. Useat autoilijat eivät noteeraa koululaisia
vaikka ovat odottamassa tien ylitystä suojatiellä. Lenkkeilen siellä
päivittäin. Kyllä kaupunki voisi korottaa suojatietä, ei haittaisi
autoilijoita mutta olisi turvallisempaa koululaisille.”
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan asiasta. Päätetään toimenpiteistä.
Päätös

Keskusteltiin asiasta. Päätettiin esittää kaupungille ko. suojatien
kohdalle asennettavia sinisiä ”vilkkuvaloja” kiinnittämään huomiota
suojatiehen. Vaihtoehtona voisi olla ns. hymynaama kiinnittämään
huomiota suojatiehen. Myös liikennevalon asennus voisi olla yksi
vaihtoehto. Asukasyhdistys lähestyy Metsä yhtiötä, informoimaan
kuljetusliikkeitä nopeuden huomioimisesta ko. kohdassa. Alueraati
lähestyy kauppiasta parkkialueen merkinnöistä.
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7. Kuntalaisaloitteita koskien Pohjoista aluetta
Meidän Lappeenranta § 7
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, osallisuuskoordinaattori, Pia Pulliainen
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite 2

Liikuntatoimen lausunto kuntalaisaloite frisbeegolfradan
rakentamisesta Voisalmen alueelle

Liite 3

Liikuntatoimen lausunto kuntalaisaloitteeseen Ulkokuntosalin
sijoittamismahdollisuuden kartoitus Tyysterniemi-Pallo alueelle
Alueen asukkaat ovat tehneet kuntalaisaloitteita netin kautta:
Voisalmen liikuntakeskus / Frisbeegolf rata Voisalmeen
(tehty sama aloite kahdesti)
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/22910
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/22907
Ulkokuntosalin sijainnin kartoitus Tyysterniemi
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/22973
Lyhyesti päätökset:
”Voisalmen koulu on laittamassa vielä tämän syksyn aikana kolme
(3) frisbeegolfkoria koulun piha-alueelle. Ne olivat poistettu sieltä
väliaikaisesti niiden huonon kiinnityksen johdosta. Liikuntatoimen
näkemyksen mukaan Voisalmen koulun ympäristö ei ole suotuisa
frisbeegolfradan rakentamiseen. Voisalmen koulun lähistöä voidaan
pitää maastollisesti ahtaana.”
”Liikuntatoimi pitää tehtyä kuntalaisaloitetta ulkokuntosalin
sijoittamisen kartoituspyyntöä hyvänä ja ajankohtaisena asiana.
Tyysterniemi-Pallo alueen kanssa tulee samanaikaisesti tarkastella
Voisalmi-Kivisalmi alueen toimivuutta ja saavutettavuutta
sijoituspaikan osalta. Ulkokuntosalin mahdollisesta rakentamisesta
päättää aikanaan liikuntainvestointien osalta kulttuuri- ja
liikuntalautakunta. Asia tulee seuraavan kerran käsittelyyn lokakuun
2021 kokouksessa.”

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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8. Entisen Kaislarannan saunan yhteydessä oleva laituri
Meidän Lappeenranta § 8
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, osallisuuskoordinaattori, Pia Pulliainen
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Voisalmensaarelaiset ry on lähettänyt 04.09.2021 esityksen
Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen
toimialan Maaomaisuuden hallinnalle.
”Kaupunki on kaavoittanut entisen Kaislarannan leirikeskuksen
alueelle omakoti- ja rivitalotontteja. Leirikeskuksen rannassa oleva
laituri on jätetty paikoilleen, koska se sijaitsee kaupungin maalla.
Laiturin kunto osittain huono ja esimerkiksi portaat laiturilta veteen
ovat särkyneet.
Asukasyhdistys Voisalmensaarelaiset ry pyytää lupaa saada
kunnostaa laituri kaupunkilaisten käyttöön. Mikäli kaupungilla on
mahdollista antaa yhdistyksen käyttöön tarvittavia rakennusmateriaaleja maksutta laiturin korjaamiseksi, otamme sen kiitollisuudella
vastaan.
Koska kyseessä on uimalaituri, pyydämme, että kaupunki tekisi
myös kyltin, jossa sanotaan, että veneiden säilyttäminen laiturissa
on kielletty. Laituri on tarkoitettu helpottamaan uimaan menemistä ja
mikäli laituriin alkaa tulla veneitä pitkäaikaiseen kiinnitykseen, se
estää uimisen sekä myös vähentää kaupungin tuloja venepaikkamaksujen suhteen, jos sitä yritetään käyttää maksuttomana
kiinnityspaikkana.
Asukasyhdistys sitoutuu myös tiedottamaan asiasta, kun laituri on
kunnostettu sen statuksen mukaan, että laituri on vapaasti kaikkien
kaupunkilaisten käytössä.”
Voisalmensaarelaiset odottavat vastausta esitykseen.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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9. Pohjoisen alueen asukastoiminnan kuulumisia
Meidän Lappeenranta § 9
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, osallisuuskoordinaattori, Pia Pulliainen
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Kokouksessa kuullaan Pohjoisen alueen asukastoiminnan
kuulumisia ja kehitysehdotuksia sekä mahdollisesti eteenpäin
vietäviä asioita.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta.
Päätään mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Asukastoiminta on ollut koronan takia hiljaista,
kuten kaikkialla muuallakin.
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10. Pohjoisen alueen tavoitteet valtuustokaudelle 2021-2025
Meidän Lappeenranta § 10
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, osallisuuskoordinaattori, Pia Pulliainen
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite 1

Pohjoisen alueen tavoitteet valtuustokaudella 2012–2016/2017
Tavoitteena on pitää yllä ajantasaista alueraadin “Alueen tavoitteet”
listausta.
Uuden valtuustokauden alussa on hyvä tuoda päivitettävälle
tavoitelistalle kaikki ne tavoitteet, joita halutaan pitää yllä Pohjoisen
alueen osalta.
Kokouksessa on tarkoitus huomioida tavoitteissa seuraavat asiat:
o Uusien tavoitteiden lisääminen listalle
o Mitä tavoitetta tulisi viedä eteenpäin voimakkaammin
o Tavoitteiden tärkeysjärjestys
o Joidenkin tavoitteiden siirto ns. seurantalistalle

Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan tavoitteista. Päivitetään tavoitelistaus ajantasalle.
Päätetään jatkotoimenpiteistä.
Päätös

Keskusteltiin tavoitteista.
Päivitettiin tavoitelistaus ajantasalle:
•
•
•
•

Kariniemi-Pikisaari kevyen liikenteen silta
Ikääntyvien kotipalvelun ja palveluasumisen kehittäminen
Pohjoisen alueen Saimaan rantojen ja uimapaikkojen siistiminen
Pohjoisen alueen muun ympäristön siistiminen ja kunnostaminen
SEURANTALISTALLA

• Pien-Saimaan puhtaus ja virkistyskäyttö
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11. Asukastilaisuus keväällä 2022
Meidän Lappeenranta § 11
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, osallisuuskoordinaattori, Pia Pulliainen
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Pohjoisen alueella on muutamia ajankohtaisia asioita, joihin toivotaan
kaupungin alustusta ja asukkaiden ja kaupungin kesken käytävää
keskustelua.
Ajankohtaisia aiheita tällä hetkellä ovat:
•

Meluvalli, Pallosta Taipalsaaren rajalle (pumppaamolle asti),
miten asian suunnittelu etenee?

•

Voisalmen koulun / päiväkoti peruskorjauksen tilanne mietityttää

Puheenjohtajan esitys
Päätetään keväällä 2022 pidettävän asukastilaisuuden ajankohta.
Lopulliset aiheet tarkentuvat keväällä 2022.
Päätös

Päätettiin keväällä 2022 pidettävän asukastilaisuuden ajankohdaksi
tiistai 8.3.2022 klo 17:30 alkaen.
Lopulliset aiheet tarkentuvat keväällä 2022.
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12. Edellisen kokouksen asiat – miten etenevät?
Meidän Lappeenranta § 12
Pohjoinen alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, osallisuuskoordinaattori, Pia Pulliainen
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Edellisessä kokouksessa 25.5.2021 tehtiin seuraavia päätöksiä:
1. Tyysterniemen pienvenesataman ilkivaltaongelma – tehdään
esitys satamalaitokselle turvakameran asentamisesta kuten
Voisalmen pienvenesatamassa. – Ei ole edennyt vielä.
2. Koiranpuistoon pienten koirien puolelle on ilmaantunut paljon
pieniä kuoppia. Pyydetään kaupungilta multakuorma puistoon ja
asukkaat talkoilla peittävät kuopat. – Asia viety eteenpäin
11/2021.
3. Voisalmen puolella veneellä kulkemisväylä on kaventunut
kaventumistaan. Esitetään satamalaitokselle kaislikon
ruoppaamista, jotta veneily olisi edelleen mahdollista. Samaan
paikkaan liittyen otetaan yhteyttä kaupunginpuutarhuriin rannan
tiheän pusikon harventamiseksi. – Ei ole edennyt vielä.
4. Alikulun kohta / Kivisalmenkatu – 30 km tuntinopeus rajoitus
kadulla, mutta harvat noudattavat rajoitusta – pyydetään kadulle
nopeusmittauslaitteet kiinnittämään autoilijoiden huomiota
nopeusrajoitukseen. Esitetään myös hidastetta alueelle, mutta se
saattaa olla haittana rekkaliikenteelle. Mittari paikalla, mutta
ajetaan edelleen kovaa. – Asia esillä kohdassa 6.
5. Mertaniemen risteykseen Kivisalmenkadulta kevyenliikenteen
väylällä on todella pimeää, esitetään kaupungille tälle pätkälle
lisävalaistusta. (noin 250 m pätkät, tarve 4 – 5 valaisinta) Pimein
kohta on Kivisalmenkadun 7 kohdalla. – Ei ole edennyt vielä.
6. Vanha tontti, (talo purettu) Kivisalmenkatu 7, suojatien kohdalla,
talvella hiihtoladuille saapuvien osalta tarvitaan lisää pysäköintipaikkoja. Nyt pysäköidään kevyenliikenteenväylälle. Voisiko tälle
tontille saada talviparkkia? – Asia viety eteenpäin 11/2021.
7. Asukkaat ovat esittäneet toiveita penkeistä alueelle, kysytään
Facebook ryhmässä sijoituspaikkoja, jonka jälkeen tehdään esitys
kaupungille. Voiko niitä ylipäätänsä saada? Turha kysyä, jos ei
näköpiirissä, että saisi. – Ei ole edennyt vielä.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Viedään asioita eteenpäin edellisen kokouksen
päätösten mukaisesti.
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13. Muut asiat
Meidän Lappeenranta § 13
Pohjoinen alueraati
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat
1. Asukkaat toivovat, että kaupunki jatkaa edustamme
lähivirkistysalueen ranta-alueen kunnostamisen jatkamista
viihtyisämmäksi. Ko. Alue on Niittyvillantie 4C-6C varrella, ja se sai
hiljattain asemakaava uudistuksessa Lähivirkistysalueen statuksen.
Hannu Tolonen aloitti jo ko. aluetta koskevat työt työskennellessään
kaupunginpuutarhurina.
2. Lappeenrannan kaupungilla on erilaisia hankkeita menossa ja
uusia hankehakuja tehdään / valmistellaan koko ajan erilaisten
hankekonsortio -kumppaneiden kanssa. Hankkeita on moneen
aihepiiriin kuuluvia ja niiden rahoituslähteinä on erilaisia
rahoitusinstrumentteja, samoin kaupungin omarahoitusosuus
vaihtelee hankkeissa (parhaissa tapauksissa sitä ei edes tarvita).
Hankkeet voivat olla aihepiiriltään esimerkiksi rakennusten
energiatehokkuuteen tai kiertotalouteen liittyviä tms. Tätä taustaa
vasten asukkaita kiinnostaa seuraava: Jos kaupunki on osallisena
hankkeessa, johon tarvitsee löytää esimerkiksi alueellisesti
suhteellisen lähekkäin sijaitsevia demokohteita (juuri vaikka noihin
mainitsemiini aihealueisiin liittyen), esimerkiksi suht’ lähekkäin
toisiaan sijaitsevia kerrostaloyhtiötä, joihin hankkeiden puitteissa
testataan jonkun teknisen ratkaisun toimivuutta (=tämä siis
käytännössä tarkoittaa sitä, että rahoitus tulee hankkeelta, eli
taloyhtiö saa jotain ”uutta” itselleen).
Tällaisia voivat olla esimerkiksi energiatehokkaat, uuteen tekniikkaan
perustuvat ratkaisut tai kierrätysratkaisut (vaikkapa sähköautojen
latausinfra, lämpöpumppuratkaisut, lämmön talteenotto, erilaiset
viisaat ohjausjärjestelmät, kierrätysastiat jne.)
Kysymys on siis: voidaanko alueraatien kautta tarvittaessa etsiä
tällaisia asiasta kiinnostuneita kohteita (käytännössä siis taloyhtiöitä
ja niiden hallituksia / hallituksen puheenjohtajia), jotka voivat olla
hankkeissa mukana ”demokohteita”. Ja tämä kaikki tässä kohtaa
vain hyvin alustavana kysymyksenä ja mahdollisuuksien
kartoituksena, eli kaikki ylläesitetty on useamman jos-sanan takana.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Päätettiin käydä kohta 2 sähköpostilla läpi
alueraadin jäsenten kesken kokouksen ajanpuutteen vuoksi.
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14. Seuraava kokous
Meidän Lappeenranta § 14
Pohjoinen alueraati
Puheenjohtajan esitys
Seuraava kokous pidetään tiistaina 10.5.2021.
Todetaan, että edelleen reaaliajassa käsitellään Pohjoisen alueen
asioita sähköpostitse alueraadissa.
Päätös

Seuraava kokous pidetään tiistaina 10.5.2021 klo 17 alkaen.

