Lappeenrannan kaupungin vanhusneuvosto toteaa
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 - eteläisen osa-alueen, vaihe 3,
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa;
Osallistamis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan seuraavaa:
"Eteläisen osa-alueen vaihe 3 sijaitsee Lappeenrannan keskustaajaman etelä-kaakkoispuolella, rajautuen
pohjoisessa vaiheen 1 osayleiskaava-alueeseen, missä suunnittelualuetta rajaavat muun muassa
Lasolantie, Mustolan teollisuusrata ja Pajarilantie. Eteläisen osa-alueen 3. vaiheeseen kuuluvat osittain tai
kokonaan seuraavat kylät: Karkkola, Kalliokoski, Kaipiala, Mielo, Suokkaankylä, Lasola, Rasa la ja Lasola.
Lisäksi alueeseen kuuluu Karhusjärven länsi-puoli kallioalueineen sekä Heinsuo. Suunnittelualueen
kokonaispinta-ala on noin 2270 ha."
Keskeiset suunnittelukysymykset ovat:
•

Kyläalueiden kehittäminen taajaman läheisenä maaseutuna

•

Mahdollisten uusien tulevaisuuden asuinaluevarausten osoittaminen Höltänmäen alueelle

•

Karhusjärven ja sen kallioalueen virkistyskäytön huomioiminen ja kehittäminen
Etelä-Karjalan maakuntakaavan mukaisesti.

Suunnittelualue on taajaman läheistä maaseutua ja jotta tavoite kyläalueiden kehittämisestä toteutuu,
vanhusneuvosto nostaa esille etenkin palvelujen hyvää saatavuutta ja niiden tavoitettavuutta eli tarpeeksi
kattavan joukkoliikenteen järjestämistä. Suunnittelua lue 3 kuten myös 2 on haja-asutusalueella ja siellä
asuu enemmän iäkkäämpää väestöä, jolle palveluiden läheisyys ja saatavuus on tärkeää, jotta toteutetaan
Lappeenrannan kaupungin strategian kohta hyvinvoivat asukkaat ja osallisuus.
Vanhusneuvosto korostaa maatalous- ja metsäarvojen huomioonottamista ja kehittämistä. Olemassa
olevan infran kunnossapitoa enemmänkin kuin uuden luomista eli vahvistetaan olemassa olevia
rakenteita.
Vanhusneuvosto painottaa luontoarvojen huomioimista ja säilyttämistä. OAS:ssa on seikkaperäisesti
kerrottu suunnittelualueen luonnosta; "Monimuotoisuus näkyy muun muassa hyönteisten, pesivien
lintulajien ja putkilokasvien runsaampana määränä. Metsät ovat myös pohjoisempaa tiheämpiä,
korkeampia ja nopeakasvuisempia, ja siksi erittäin kannattavia metsätaloudelle, rehevimmät maat on
monin paikoin hyödynnetty maanviljelykseen." Näitä luonto-arvoja tulee hyödyntää alueen
luontokohteina luonnon monimuotoisuus ja viheryhteydet huomioiden. Ja niiden tulisi olla kaikkien
saatavilla virkistyskäyttöä ajatellen.
Vaikutusten arviointi (s.28) on hyvin tuotu esille osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Vanhusneuvosto
haluaa kiinnittää erityistä huomiota palveluiden saatavuuteen sekä joukkoliikenne yhteyksiin.
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisen kuvaus vastaa vanhusneuvoston jäsenten tietämystä
kohtien 8.1 ja kohdan 8.2. osalta - alueen kaavasta on tiedotettu ja julkaistu hyvien artikkeleita ja
asukastilaisuuksia järjestetty jo aloittamisvaiheessa.
Kaupunginhallituksen päätöksellä 8.5.2017 Lappeenranta on nimitetty lkäystävälliseksi kaupungiksi.
Päätöksessä lukee: Päätetään nimetä Lappeenranta "lkäystävälliseksi Lappeenrannaksi" ja ohjeistoa tämä
huomioon otettavaksi kaupungin hallintokuntien toimintojen suunnittelussa.
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