Valtuustoaloite
Treenirappuset Penttilän täyttömäelle.
Liikuiikkasuunnitelmassa olisi hyvä huomioida uusi ja kasvava Penttilänrannan alue.
Lenkkeifypolkuja alue jo tarjoaa. Niiden oheen olisi hienoa saada erilaiseen harjoitteluun sopivat
portaat. Tällaisia on rakennettu monissa kaupungeissa ja pienemmissäkin kylissä. Joensuun
alueellakin porrastreeniin soveltuvia rappusia löytyy mm. Lykynlammelta ja Hammaslahdesta.
Penttilän täyttömäen ohessa rappuset olisivat helposti saavutettavissa isolle osalle kaupunkilaisia.
Kaiteella varustettuna ne tarjoaisivat mahdollisuuden mäelle nousuun myös niille jotka eivät
polkuja pitkin sinne pääse.

Joensuussa 28.5.2018
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Kaupunginvaltuusto
Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaaaikajaosto
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Valtuutettu Sari Koskisen ynnä muiden valtuustoaloite treenirappusista Penttilän täyttömäelle
2808/12.04.02/2018
KV 28.05.2018 § 82
Valtuutettu Sari Koskinen jätti 28.5.2018 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle valtuustoaloitteen treenirappusista Penttilän täyttömäelle.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Hanna Susitaival, Oskari
Korhonen, Ville Elonheimo, Teemu Huikuri, Hanna Martikainen, Mira
Laakkonen, Hannele Autti, Osmo Kokko, Marjatta Räty, Krista Mikkonen,
Alia Dannenberg, Martti Juntunen, Anni Järvinen, Antti Saarelainen, Marko
Haakana, Petteri Tahvanainen, Mika Piironen, Antti Kainulainen, Anne
Mikkola ja Eero Bogdanoff.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
HYVOSVJ § 63
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.6.2018 § 221 lähettää asian hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.
Aloitteessa esitetään, että liikuntapaikkasuunnitelmassa olisi hyvä huomioida
uusi ja kasvava Penttilänrannan alue. Lenkkeilypolkujen oheen aloitteessa
toivotaan harjoitteluun sopivia rappusissa.
Vapaa-aikalautakunta on vastannut 19.4.2016 § 36 ja Hyvinvointilautakunnan
sivistys- ja vapaa-aikajaosto 12.4.2017 § 14 Joensuun nuorisovaltuuston aloitteisiin koskien Penttilänrannan treenirappusia ja ulkokuntosalia. Aloitteissa
esitettiin, että Joensuun kaupunki perustaisi Penttilänmäelle treenirappuset
ja ulkokuntosalin.
Vastauksissa tuotiin esille, että Kaupunginvaltuusto on antanut 15.12.2014 §
184 vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koski monen sukupolven
puistojen toteuttamista Penttilään. Valtuuston vastauksessa tuotiin esiin,
että aloitteen mukaisille toiminnoille mahdollisia paikkoja ovat Penttilän
alueelle laaditussa kaavarungossa osoitetut viheralueet. Alueelle ei ole
kuitenkaan vielä laadittu kaavarungon mukaista asemakaavaa, jonka
mukaisille alueille kyseisiä toimintoja voitaisiin sijoittaa. Toimintojen
toteuttaminen edellyttää myös tarkempaa asemakaavan pohjalta laadittavaa
yleisten alueiden suunnitelmaa, jossa toimintojen sijoittelu ja sisältö
ratkaistaan kokonaisuutena.
Penttilänmäessä on bentoniittieristys, jota ei saa puhkaista. Mäelle ei voi
esim. istuttaa puita, koska juuret saattavat vaurioittaa eristyskerrosta. Tämä
on otettava huomioon myös erilaisten rakenteiden perustustarpeiden
kohdalla.

Treenirappusten toteuttaminen on kuitenkin mahdollista tehdä ns. kelluvana
ratkaisuna, jolloin bentoniittieristystä ei tarvitse puhkaista.
Kaupunginhallitus käsitteli Liikuntapaikkasuunnitelman päivittämistä
1.10.2018 § 339. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi ja edellytti, että Liikuntapaikkasuunnitelmaa tulee täydentää
seuraavasti:
listaus olemassa olevista liikuntapaikoista,
- listaus käynnissä olevista ja talousarvioehdotuksiin sisältyvistä hankkeista.
Mukaan kuvaus, kuinka hankkeet tukevat liikuntapaikkasuunnitelman
tavoitteita,
- esitys kärkihankkeista
- esitys sisäliikuntapaikkojen täydentämisestä (kytkös kouluverkkorakentamiseen)
- esitys ulkolähiliikuntapaikkojen täydentämisestä ja
- esitys tiedossa olevista lähiaikoina peruskorjausta vaativista kohteista maininnalla, että täydennetään ja korjataan kun korjausvelkaselvitys
valmistuu
Penttilänmäen Treenirappuset on kirjattu kohtaan "Käynnissä olevat ja talousarvioehdotuksiin sisältyvät hankkeet". Hanke on esitetty toteutettavaksi
vuonna 2019.
Valmistelija: Liikuntapaikkatyöryhmä
Liikuntajohtajan päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena Sari Koskisen ym. valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pykälä 63 käsiteltiin pykälän 61 jälkeen.

KH 03.12.2018 § 442
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Sari Koskisen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 17.12.2018 § 177
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Sari Koskisen 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.

