Valtuustoaloite

Joensuu 28.5.20018

Puronsuun puistoon uimaranta

Rantakylän yleiskaava on parhaillaan valmistumassa, joten asukkaiden aktiviteettia tukevat
vaihtoehdot tulisi huomioida tässä vaiheessa. Puronsuunkohdalla Pielisjoella on luonnon matala
hiekkaranta, jossa on virtaukset vähäisiä ja alueelle olisikin mahdollista rakentaa koko Rantakylän
asukkaita hyödyntävä rantaliikunta-alue vierasvenelaftureineen, rantalentopallo- ja
koripallokenttineen (liite 1). Myös yritystoimintaan soveltuva rantakahvila olisi siihen sopiva ja
luoda Jokiasemahenkistä kesäkauden toimintaa (liite 2).

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaavoituksessa sekä maankäytössä tämä rantakyläläisten
ja paikallisten asukkaiden hyvinvointia lisäävä mahdollisuus otetaan huomioon.

Perussuomalaiset valtuustoryhmä
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite uimarannasta erilaisine
aktiviteettimahdollisuuksineen Puronsuun puistoon
2809/12.04.02/2018
KV 28.05.2018 § 83
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 28.5.2018 kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen uimarannasta erilaisine aktiviteettimahdollisuuksineen Puronsuun puistoon.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet Marjatta Räty, Jussi Wihonen, Eero
Bogdanoff, Osmo Kokko ja Sampsa Jääskeläinen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KRAKLK 14.08.2018 § 172
Valtuustoaloitteessa esitetään mm. uimarannan ja rantaliikunta-alueen toteuttamista Puronsuunpuiston alueelle Rantakylässä.
Aloite liittyy kiinteästi laadittavana olevaan Rantakylä-Utra -osayleiskaavaan.
Aloitteessa esitettyjä asioita ei voida ratkaista irrallaan osayleiskaavan laatimisesta eikä irrallaan samasta asiasta esitetyistä muista mielipiteistä ja lausunnoista.
Aloite huomioidaan Rantakylä-Utra osayleiskaavan luonnosta koskevana
mielipiteenä ja siihen annetaan vastine osayleiskaavan yhteydessä.
Valmistelija: kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen
Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
antaa edelle kirjoitetun vastauksen Jussi Wihosen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen rantaraitin linjauksesta.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 20.08.2018 § 284

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 27.08.2018 § 119
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Perussuomalaisten valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kolme valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

