Valtuutettu Matti Pesosen ynnä muiden valtuustoaloite Haapajärven pohjoispään uimarannan
muuttamisesta alueen asukkaiden virkistys- ja levähdyspaikaksi ja pienvenesatamaksi
KV 31.08.2020 § 79
Valtuutettu Matti Pesonen jätti 31.8.2020 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen Haapajärven pohjoispään uimarannan muuttamisesta alueen
asukkaiden virkistys- ja levähdyspaikaksi ja pienvenesatamaksi
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoitteet myös Satu-Sisko Eloranta, Joakim Kärkäs,
Eira Väänänen, Jukka Hirvonen, Hannu Holopainen, Sanna Heinonen, Juhani
Meriläinen, Eero Hirvonen, Heino Räty ja Mari Ojalammi.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KRAKLK 06.10.2020 § 157
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.9.2020 lähettää asian
kaupunkirakennelautakunnan valmisteltavaksi.
Haapajärven uimaranta-asiaa on käsitelty viimeisten vuosien aikana useita kertoja.
Viimeksi asia on ollut esillä Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 1.9.2020 § 68.
Liikuntapalvelut pyysi Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydeltä uuden lausunnon
uimapaikan soveltuvuudesta uimarannaksi. Terveystarkastajan lausunnosta käy
ilmi, että rannan tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta edellisen tarkastuskerran
jälkeen. Lisäksi on erittäin todennäköistä, että mitkään toimenpiteet eivät takaa,
että uimapaikasta voitaisiin tehdä turvallinen ja terveydelle riskitön uimaranta.
Kaupungin pienvenesatamia hoitaa ja ylläpitää kaupungin omistama Saimaan
Satamat Oy. Satamayhtiöltä saadun tilaston mukaan Pyhäselän alueella on
veneiden maapaikkoja seuraavasti:

Alue
Niittylahti
Niva
Reijola
Suhmura
Sammakkolahti
Yhteensä

Paikkoja
12
36
56
34
32
170

Käytössä
8
13
19
12
14
66

Vapaana Käyttöaste (%)
4
67 %
23
36 %
37
34 %
22
35 %
18
44 %
104
39 %

Saimaan Satamien mukaan Pyhäselän alueella ei ole tarvetta uusille veneiden
maapaikoille.
Valmistelija: kaupungininsinööri Tero Toivanen
Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi
edelle kirjoitetun vastauksen valtuustoaloitteeseen Haapajärven pohjoispään
uimarannan muuttamisesta asukkaiden virkistys- ja levähdyspaikaksi ja
pienvenesatamaksi.
Päätös:
Lautakunta palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.
KRAKLK 15.12.2020 § 196

Kohteessa pidettiin maastokatselmus 13.11.2020, jossa paikalla oli Joensuun
kaupungin edustajien lisäksi Mulo-Niittylahti -kyläyhdistyksen edustajia sekä muita
kyläläisiä. Yhdessä todettiin, että paikka ei terveystarkastajan lausunnon
mukaisesti sovi yleiseksi uimarannaksi mutta muuten ranta-alueesta olisi
mahdollista saada kyläläisten käyttöön kohtuullisen vähäisillä toimilla yhteinen
virkistyspaikka.
Yhteisesti todettiin jatkotoimenpiteiksi seuraavaa:
Kyläläiset (Mulo-Niittylahti -kyläyhdistys) laativat kirjallisen esityksen kaupungille
niistä toimenpiteistä, jotka olisivat tarpeen kohteen kunnostamiseksi
viihtyisämmäksi ja paremmin yleiseen käyttöön sopivaksi. Tämän jälkeen
laaditaan kyläyhdistyksen ja kaupungin välillä yhteistyösopimus, jossa
määritellään molemmille osapuolille kuuluvat tehtävät ja vastuut, millä aluetta
kunnostetaan. Kyläläisten on mahdollista yhteistyösopimuksessa määritellyllä
tavalla tehdä osa kunnostustöistä talkoovoimin. Kaupunki voi talousarvion
puitteissa osoittaa määrärahaa tai kaupungin omaa työtä kohteen
kunnostamiseksi. Tehtävässä yhteistyösopimuksessa määritellään myös alueen
hoitovastuu kunnostustöiden jälkeen.
Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi
edelle kirjoitetun vastauksen valtuustoaloitteeseen Haapajärven pohjoispään
uimarannan muuttamisesta asukkaiden virkistys- ja levähdyspaikaksi ja
pienvenesatamaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 11.01.2021 § 14
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Matti Pesosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Jussi Wihonen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.

KV 22.02.2021 § 19
144/00.02.00.03/2020
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Matti Pesosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kaksi valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

