Valtuustoaloite

28.5.2018

Rantaraitti linjattava niin, että asukkaat eivät kärsi ja puistot säästyvät!
Osayleiskaavan yleisötilaisuudessa tuli julki, että yhtenäinen rantaraitti ei toteudu 100%:sti
kaupungin jo aiemmin tekemien linjausten vuoksi koska maa-alueet rannassa 13 tontin osalta
osoitteissa Ranta-Mutalantie 6-30 liitettiin tontteihin, niin että rantaraitista tulee mahdoton
toteuttaa. Asukkaiden yhdenvertaisuutta tulee kunnioittaa myös tulevissa linjauksissa.
Me allekirjoittaneet esitämme, että:
-
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-
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kaupunki säästäisi Pataluodonpuiston ja Puronsuunpuiston virkistyskäyttöön, yhä
laajenevan Rantakylän asukkaille ja luopuisi suunnitelmista rakentaa puistoihin
rannassa.
muuttaisi Hanhentien pyöräkaduksi, mistä on hyviä kokemuksia keskustassa, niin että
pyöräily olisi turvallista kadulla, mikä johtaisi rantaraitin katuverkkoon, näin vältyttäisiin
kalliilta siltainvestoinnilta, ja uimarannan käyttö mahdollistuisi myös tulevaisuudessa.
investoinnit tulisi keskittää puistojen kehittämiseen, ulmarannan kunnostamiseen ja
nykyisen pyöjleitin parantamiseen Ranta-Mutalantien varressa.
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KV 28.05.2018 § 84
Valtuutettu Jussi Wihonen jätti 28.5.2018 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle valtuustoaloitteen rantaraitin linjauksesta.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Eero Bogdanoff, Osmo
Kokko, Marjatta Räty ja Sampsa Jääskeläinen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KRAKLK 14.08.2018 § 171
Valtuustoaloitteessa esitetään näkemyksiä niin sanotun Rantakylän
rantaraitin toteuttamisesta, Pataluodonpuistosta, Puronsuunpuistosta ja
alueen kaduista.
Näkemykset liittyvät 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 § 283
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ja muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 27.08.2018 § 118
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ja muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kolme valtuutettua käytti puheenvuoroja.
Lisäksi kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

