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Valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloite Rantakylän virkistyspuistosta
1409/10.03.01/2017
KV 28.08.2017 § 101
Valtuutettu Marjatta Räty jätti 28.8.2017 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle valtuustoaloitteen Rantakylän virkistyspuistosta.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Jussi Wihonen, Osmo Kokko,
Milena Varis, Hannes Rossi, Eero Bogdanoff, Asseri Kinnunen, Anne Mikkola,
Antti Kainulainen, Mika Piironen, Alia Dannenberg ja Anni Järvinen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KRAKLK 27.03.2018 § 75

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.9.2017 (§ 336) lähettää asian hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaoston valmisteltavaksi.
Liikuntapaikkatyöryhmä katsoi, että aloitteeseen vastaaminen kuuluu kaupunkirakennepalveluille.
Aloitteessa esitetään, että Joensuun kaupunki käynnistää Rantakylän alueelle
toiminnallisen virkistyspuiston suunnittelun ja sijainniksi ehdotettiin
Rantakylän koulun kenttää (Riippapuisto). Suunnittelun tulisi tapahtua
osallistaen alueen asukasryhmiä, yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita.
Lisäksi aloitteessa esitetään, että rakennettavaan virkistyspuistoon tulisi
myös katettu esiintymislava erilaisten tilaisuuksien järjestämistä varten.
Aloite:
Rantakylässä rakennetaan. Riittääkö palvelut?
Uusi normaalikoulu aloittaa toimintansa Rantakylässä 1.8.2018. Erinomainen
lisäys alueen uudenlaiselle vetovoimaisuudelle ja hyvinvoinnille!
Nyt jos koskaan Rantakylän keskustaan tarvittaisiin, alueen yhteisöllisyyttä lisäävä, matalankynnyksen, ikärajaton, aina käyttövalmiina olevat virkistyspuisto.
Yksi loistava paikka virkistyspuistolle olisi jo olemassa; tyhjilleen jäänyt Rantakylän koulun kenttä, jonka toisessa laidassa sijaitsevat tuliterä leikkipuisto,
sen vieressä tyhjillään oleva iso kota, kadun toisella puolen omatoimisten
vanhusten asuttama Mäntypihan kerrostalo sekä kentän aidan takana
Rantakylän suurin päiväkoti.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rantakylän alueelle aletaan
pikaisesti suunnitella, toiminnallista, kaikille ikäryhmille sopivaa,
yhteisöllisyyteen kannustavaa virkistyspuistoa. Esitämme, että suunnitteluun
otettaisiin mukaan alueen nuoret, lapset, eläkeläisjärjestöt, opettajat,
Rantakylän asukasyhdistyksen hallitus, seurakunnat, Lähiötalon toimijat,
hyvinvointikeskuksen väki ja siellä toimivien työryhmien vetäjät, alueen
projekti-koordinaattorit sekä perhepäivähoitajat ja päiväkotien henkilökunta
ja vanhemmat. Lisäksi esitämme, että rakennettavaan virkistyspuistoon tulisi
myös katollinen esiintymislava niin, että yhteislaulu- yms. tilaisuuksien
järjestäminen myös Rantakylän alueella mahdollistuisi. Jopa mahdollisesti jo
ensi elokuussa osa Joen Yöstä voitaisiin - ellei kokonaan – toteuttaa myös
suur-Rantakylän kaupunginosassa.
Vastaus aloitteeseen:
Rantakylä-Utra -osayleiskaavan laatiminen on parhaillaan käynnissä. Osayleiskaavaluonnos on valmistumassa ja tullee nähtäville huhtikuussa 2018.
Aloitteen sisältö liittyy Rantakylän kehittämiseen ja käynnissä olevaan kaavahankkeeseen. Aloitteessa esitettyjä tavoitteita on voitu ottaa huomioon
osayleiskaavaluonnoksen valmistelussa.
Rantakylä-Utra -osayleiskaavahankkeessa tutkitaan suunnittelualueen
keskeisiä virkistysalueita kehitettäväksi korkeatasoisina
kaupunginosapuistoina. Kaupunginosapuistojen toiminnot olisivat
samansuuntaisia valtuustoaloitteessa esitettyjen ajatusten kanssa.
Kaupunginosapuistot on osoitettu Joensuun viherkaavassa merkinnällä V2.
Rantakylä-Utran osayleiskaavan luonnoksessa tullaan esittämään kahta
keskeistä puistoaluetta tähän käyttöön. Toinen näistä voisi hyvin olla Riippapuisto sen keskeisen sijainnin ja olemassa olevien rakenteiden, kuten hyvin
varustetun leikkikentän vuoksi.
Riippapuisto soveltuu hyvin toiminnalliseksi kaupunginosapuistoksi. Jo nyt
alueella on mahdollista järjestää tilaisuuksia, joiden vaatimat rakenteet, esimerkiksi esiintymislavat, katokset ja aidat voidaan toteuttaa väliaikaisina
rakenteina.
Rantakylä-Utra -osayleiskaava-alueen liikuntapaikka- ja ulkoilureittitarpeista
on keskusteltu liikuntapalveluiden kanssa. Riippapuiston hiekkakentälle on
tarve myös tulevaisuudessa, vaikka Rantakylän koulu lopetti toimintansa
Rantakylänkadulla. Kenttä palvelee Rantakylän asukkaita laajalti ja erityisesti
viereistä Soutajanpuiston päiväkotia. Liikunnan näkökulmasta alueelle
tarvitaan kooltaan n. 40 m x 60 m pallokenttä, jolla toimisi talviaikaan
luistinrata.
Rantakylässä on jo käynnissä ja suunnitteilla merkittäviä investointeja mm.
Pataluodon koulualueeseen ja sen lähiympäristöön, rantaraittiin ja
Rantakylän toriin. Investointiohjelmassa ei ole tällä hetkellä varausta kaupunginosapuistohankkeille.
Osayleiskaavaan ja siihen liittyvään liikennesuunniteImaan tulee sisältymään
merkittävä määrä hankkeita, joiden toteutukseen on varattava investointirahoitusta ja joiden tärkeysjärjestys on harkittava ja päätettävä.
Investointiohjelmaa tarkastellaan seuraavan kerran vuoden 2019 talousarvion
valmistelun yhteydessä, mutta uusien Rantakylä-Utra -alueen hankkeiden
asiallinen valmistelu investoinneiksi on mahdollista vasta aikaisintaan

seuraavan talousarvion laadinnan aikoihin. Hankkeita viedään eteenpäin investointeihin käytettävissä olevan rahoituksen sallimissa rajoissa.
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen / JPV
Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
antaisi edelle kirjoitetun vastauksen valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 03.04.2018 § 132
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 23.04.2018 § 61
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

