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1 Kokouksen avaus / Alueraatitoiminnan esittely
Asukkaiden Lappeenranta § 1
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Puheenjohtaja Erkki Mäkinen
Alueraatitoiminnan esittely
Alueraadeissa päivitetään vuosittain alueiden kärkitavoitteita,
tehdään useita parannus- ja kehittämisesityksiä ja toteutetaan
yhteistyössä kaupungin kanssa erilaisia asumiseen, liikennejärjestelyihin ja palveluihin liittyviä hankkeita. Raatien toiminta on jo
lyhyessä ajassa todettu kaupungin taholta varsin tarpeelliseksi ja
tulokselliseksi.
Alueraatien kokoonpanoissa ovat mukana alueen aktiiviset
asukkaat, asukasyhdistykset, järjestöt ja yritykset kunkin alueen
toiveiden ja luonteen mukaisesti. Raatien toiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen, joten raadeissa otetaan uudet aktiiviset toimijat
avosylin vastaan.
Alueraadin tehtävänä on koota sen tietyn alueen asukkaiden,
asukasyhdistysten ja toimijoiden äänet, ajatukset sekä ideat
yhteen ja viedä niitä eteenpäin yhdellä laajalla rintamalla.
Alueraadeilla ei ole juridista toimintavaltaa. Asukasyhteyshenkilö
toimii alueraadin sihteerinä. Asukkaille on auennut raatien ja
kaupungin asukasyhteyshenkilön kautta uudenlainen mahdollisuus
vaikuttaa ja ottaa yhteyttä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin.
Kevään alueraatikokoukset pidetään avoimina, jotta toiminnasta
kiinnostuneilla olisi mahdollisuus tulla tutustumaan ja toteamaan,
että haluaisivatko he itse tulla mukaan oman alueensa alueraatiin.
Kuntavaalien jälkeen vaihtuu kaupunginvaltuuston ja muiden
luottamuselinten jäsenet 1.6. alkaen. Myös alueraadissa on
toteutettu valtuustokauden mittaista asteittaista rotaatiota eli
tavoitteena on saada mukaan uusia jäseniä ja osa pitkäaikaisista
jäsenistä pääsevät halutessaan poistumaan takavasemmalle.
http://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-ja-vaikuta/Asukas--jaaluetoiminta/Alueraadit/Ylamaan-alueraati
Pj

Avataan kokous. Ylämaan alueraadin jäsenet esittäytyvät.

Ylämaan
alueraati

Avattiin kokous. Raadin jäsenet esittäytyivät.
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2 Pöytäkirjan tarkastus
Asukkaiden Lappeenranta § 2
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Puheenjohtaja Erkki Mäkinen
Pj

Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 2.3.2017.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Ylämaan
alueraati

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Helge Ojanen ja Harri Hämäläinen.
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3 Ylämaan alueen investoinnit ja toimenpiteet kaupungin talousarviossa 2017.
Kuullaan asukkaita päiväkotien ja perusopetuksen koulujen peruskorjaus- ja
uusinvestointitarpeista Ylämaan alueella
Asukkaiden Lappeenranta § 3
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Ylämaan alueraadin kokouksessa käsitellään tulevan vuoden
talousarviota alueellisella tasolla.
Vierailevina alustajina olevat kaupungin virkamiehet kertovat mitä
kaupungin talousarvioon on varattu investoinneille ja toimenpiteille
koskien vuotta 2017 juuri Ylämaan alueella.
Teknisen toimen osalta kokouksessa on mukana vähintään
kaavoituksen ja kadut ja ympäristön virkamiehet.
Myös nuorisotoimen edustajat tulevat kertomaan miten nuorisotoimi
tulee toimimaan alueella tulevan vuoden aikana.
Muilta toimialoilta on edustajia mukana riippuen siitä miten alueelle
on budjetoitu muiden toimialojen investointeja ja toimenpiteitä.
Lisäksi kasvatus- ja opetustoimen sekä tilakeskuksen edustajat ovat
mukana alueraatien kokouksissa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan päiväkotien ja
perusopetuksen koulujen peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet
tuleville vuosille tulee päivittää ennen vuoden 2018 investointiohjelman laadintaa ja tämän asian tiimoilta halutaan asukkailta jo nyt
kuulla mielipiteitä ja ajatuksia.
Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan talousarvion investoinneista sekä
toimenpiteistä. Keskustellaan koskien päiväkotien ja perusopetuksen
koulujen peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeista tuleville vuosille.
Kirjataan ylös mahdolliset esiintulevat asukkaiden esitykset erilliseen
tavoitelistaukseen.

Ylämaan
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Esittelijöiden esitykset pöytäkirjan liitteenä.
Liite 1, Liite 2 ja Liite 3. Päätettiin järjestää alueen nuorien ja
nuorisotoimen kanssa yhteinen ideariihi tulevan toiminnan
suunnittelemiseksi. Liikuntatoimelle viestitetään kirkonkylän Lohon
rannan hoitamisesta, tiedossa on että Ylämaan Pyrkijät hoitavat
jatkossa rannan hoidon maksua vastaan. Keskusteltiin kiinteistöverosta. Ylämaan kunnan aikaan oli esim. nuorisotalolle 0-kiintiö.
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4 Vaalimaantien tilanne
Asukkaiden Lappeenranta § 4
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaakkois-Suomen ELY liikennemäärät 2005-2017 kaikki ajoneuvot
Mt 387 liikennemäärät 2016
Vt 26 liikennemäärät 2016
Ylämaan alueraadin kokouksessa 2.3.2016 todettua:
Todettiin, että liikennevirrat ovat muuttunet viime vuosina. VT7
valmistunee vuoden 2018 loppuun mennessä ja siihen mennessä
pitäisi olla myös Vaalimaantien kunnostus selvillä. Keskusteltiin
tilanteesta. Ajankohta on nyt mitä mainioin vaikuttaa asiaan, sillä
VT26 ja Vaalimaantien välillä tehdään nyt liikenneselvitystä, miten
uusi moottoritie VT7 vaikuttaa liikennevirtoihin.
Lappeenrannan kaupunki on nyt myös puuttumassa asiaan ja se
saattaa olla se toimeenpaneva voima, sillä Hamina-Taavetti tie on
myös ”tapetilla” ja se ei ole Lappeenrannan kaupungin etu.
Vaalimaantien kunnostuksen tulisi mennä VT26 kunnostuksen ohi
kiireellisyysjärjestyksessä. Pietarista valmistuu lähiaikoina
Vaalimaan rajaylityspaikalle uusi moottoritie. Vaalimaantien merkitys
kasvaa tämän valmistumisen jälkeen versus NuijamaaLappeenranta osuus.
Alueraati seuraa tilanteen kehittymistä ja antaa tukensa kaikille
mahdollisille toimenpiteille, jotka vievät tätä asiaa eteenpäin.
Ylämaan alueraadin kokouksessa 2.3.2016 todettua:
Alueraati seuraa tilanteen kehittymistä ja antaa tukensa kaikille
mahdollisille toimenpiteille, jotka vievät tätä asiaa eteenpäin.
Ylämaan alueraadin varapuheenjohtaja on tehnyt asiasta
valtuustoaloitteen:
http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/kokous/20164928-7.PDF

Tämän päivän tilanne
Esityslistan liitteenä on kartat liikennemääristä viime vuonna Vt
26:lta Pyhällön kohdalta sekä Mt 387:ltä Ylämaan kohdalta.
Kuten kartoista selviää, Vaalimaantien liikennemäärät ovat jo
vähintään samaa luokkaa tai suuremmat kuin vastaavat Vt 26:lla.
Liitteenä myös liikenteen kehityskaavioita joiltakin eri teiden
mittauspisteiltä vuosilta 2003/2005- 2017 Kaakkois-Suomen Elyn
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alueella. Mt 387:n mittauspiste on Ylämaalla Ylijärven
tienristeyksestä vajaa kilometri Vaalimaan suuntaan.
Liikenneviraston E18 Hamina–Vaalimaa hankkeen eteneminen:
Raskaan liikenteen odotusalue otettiin käyttöön tammikuussa 2017,
ja moottoritien ensimmäinen tieosuus Lelusta Kattilaisiin avautui
liikenteelle 10. helmikuuta 2017. Tieosuus on noin viisi kilometriä
pitkä, ja sen varrella sijaitsee kaksi eritasoliittymää sekä neljä siltaa:
Lelun ja Kattilaisten risteyssillat sekä Hirvelänkallion ja Lelun
vihersillat. http://www.liikennevirasto.fi/e18vaalimaa#.WKsjUvLzJqM
Tulevaisuus?
http://www.esaimaa.fi/m/Online/2016/09/06/Vaalimaantien%20liikenne%20
ampaisi%20kasvuun%20kes%C3%A4ll%C3%A4/2016121236270/563

Liikennemäärät Lappeenrannan ja Vaalimaan välillä pomppasivat
kesällä noususuuntaan. Moottoritieyhteyden rakentaminen
Helsingistä Vaalimalle on saanut monen autoilijan siirtymään
kuutostieltä itäisemmälle reitille.
Ylämaan kohdalla heinäkuun keskimääräinen liikennemäärä oli
vuorokaudessa 1 700 ajoneuvoa. Automaattista liikenteenseurantaa
on samassa kohteessa tehty vuodesta 2003 ja heinäkuun lukema oli
uusi ennätys. Viime vuoden heinäkuusta keskimääräinen
liikennemäärä kasvoi Ylämaan kohdalla 400 ajoneuvolla
vuorokaudessa.
Liikennemäärien kasvu on nostanut esiin vaatimuksia tien pikaisesta
parantamisesta. Keskustan valtuustoryhmä on aloitteessaan
patistanut Lappeenrannan kaupunkia aktiivisuuteen asiassa.
Lappeenrannan ja Vaalimaan välisiä liikennemääriä verrataan Elykeskuksen seurannassa nyt erityisesti Taavetin ja Haminan välisen
valtatie 26:n lukuihin. Molemmat ovat tärkeitä raskaan liikenteen
reittejä Etelä-Karjalan teollisuuden ja Kymenlaakson satamien välillä.
Helsingin ja Vaalimaan välinen E18-moottoritie valmistuu vuonna
2018 ja samana vuonna valmistuu myös Kuutostien nelikaistaosuus
Taavetin ja Lappeenrannan välillä.
Uutisointia jo vuodelta 2015: http://yle.fi/uutiset/3-7824197
Pj

Keskustellaan tilanteesta. Päätetään mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Ylämaan
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin tilanteesta. Selvitykset /
ennusteet selvitettävä ajantasalle. Päätettiin pyytää paikalle
alueraadin seuraavaan kokoukseen asiasta perillä olevat tahot.
Miehikkälän kunnan edustajat tulisi pyytää mukaan tapaamiseen.
EK liitto / maakuntauudistus vaikuttaa Vaalimaantien kunnostamisen
etenemiseen. ELY -keskus on kuitenkin tällä hetkellä voimassa
oleva viranomainen.
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5 Ylämaan alueen tavoitteiden päivitys
– esitykset toimialoille huomioon otettavaksi tulevien vuosien talousarvioiden teossa
Asukkaiden Lappeenranta § 5
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 5494 740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite 4

Ylämaan alueen tavoitteet valtuustokaudella 2012 – 2016/2017
Vuosittain alueraadeissa päivitetään alueen tavoitteet.
Päivitetään tilanne tavoitteiden osalta:
* Mitkä ovat toteutuneet
* Mitä tavoitetta tulisi viedä eteenpäin voimakkaammin
* Tavoitteiden tärkeysjärjestys
* Uusien tavoitteiden lisääminen
* Joidenkin tavoitteiden siirto ns. seurantalistalle

Pj

Käydään läpi liitteessä olevat tavoitteet. Keskustellaan tavoitteista ja
tehdään tavoitteiden päivitys. Viedään tavoitteet toimialoille tiedoksi
tulevien vuosien talousarvioissa huomioon otettaviksi.

Ylämaan
alueraati

Käytiin läpi tavoiteet. Päivitettiin tavoitteet. Päivitetyt tavoitteet
pöytäkirjan liitteenä. Liite 4.
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6 Ylämaan alueraadin tekemät esitykset ja aloitteet
Ylämaan alueen asukastoiminnan tuloksia
Asukkaiden Lappeenranta § 6
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Ylämaan alueraadin tekemät aloitteet, lausunnot, esitykset ja kyselyt
lähivuosien ajalta sekä Ylämaan asukastoiminan tuloksia:
Aloitteet:
29.3.2016 Vaalimaantien 387 pikainen kunnostus - Ylämaan
alueraadin varapuheenjohtaja teki valtuustoaloitteen:
http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/kokous/20164928-7.PDF

18.4.2013 Ylämaan alueraati teki kuntalaisaloitteen koskien
Ylämaan urheilu- ja nuorisotaloa. 2.2.2015 kaupunginhallitus päätti
kuntalaisloitteen mukisesti myöntää Ylämaan nuoriso- ja
urheilutalolle 20.000 euron korjausavustus. Kunnostus tehtiin
talkoilla vuonna 2015.
Esitykset:
Vuonna 2014 tehtiin esitys kaupungin tekniselle toimelle lasten
leikkipaikan saamiseksi Kirkonkylään. Luvattiin rakentaa talkoilla.
Työt alkoivat 10/2016.
Vuonna 2012 Ylämaan alueraadin esityksestä ja toimesta uudistettiin
Vaalimaan tien Lappeenrannan puoleinen tienvarsikyltti. Toinen
tienvarsikyltti sijoitettiin Hujakkalan kohdille – toteutuivat.
Alueraati teki esityksen uusista hyötyjätepisteistä ja paremmalle
paikalle vuonna 2012 – toteutui.
Lausunnot
Ylämaan alueraadin lausunto sosiaali- ja terveysministerille.
Lausunto lähetettiin 6.6.2014 ja vastaus saatiin vasta 5.9.2014.
Ylämaan alueraati päivitti jo 24.10.2012 lähettämänsä lausunnon
Eksotelle. Päivitetty lausunto kohdistettiin Eksotelle koskien
palvelurakenneuudistusta, jonka keskeinen asia oli keskittää
terveyskeskuspalvelut vain kahteen pisteeseen Etelä-Karjalassa.
24.10.2012 alueraati antoi lausunnon Eksoten hallitukselle koskien
Ylämaan terveyskeskusta. Eivät vastanneet.
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19.10.2012 alueraati antoi lausunnnon kaupunginhallitukselle
Ylämaan palvelupisteen jatkumisesta kuntaliitosopimuksen
loppuessa. Ylämaa -talon palvelupistetoiminta loppui 30.4.2013.
Palvelupisteen toiminnot siirrettiin osittain Ylämaan kirjastoon.
Tulokset:
Ylämaan alueen asukastoiminnan onnistumisia vuonna 2016
- Kirkonkylän uuden leikkikenttä rakentaminen alkaa, talkootoiminta
maapohjatöissä
- Vaalimaan tien kehittämistä tuettu eteenpäin
- Perinteiset Elojuhlat pidetty Kotiseutu yhdistyksen toimesta,
Sirkjärven ympärijuoksu
- Kyläyhdistykset toimivat entiseen tapaan hyvin
Ylämaan alueen asukastoiminnan onnistumisia vuonna 2015
- Ylämaan urheilu- ja nuorisotalon kunnostus talkoilla
- Perinteiset elojuhlat elokuussa Hujakkalassa
- Säkkijärven juhlat, entisen Säkkijärven pitäjän juhlat
Ylämaan alueen asukastoiminnan onnistumisia vuonna 2014
- Ylämaan alueraadin tavoitteista kaksi saatiin vuoden aikana
toteutukseen: Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Harjutieltä
aina Koskentielle ja Kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Koskentiellä päiväkodilta Ylämaa -talolle
- Perinteiset Elojuhlat järjestettiin jälleen Ylämaan
kotiseutuyhdistyksen toimesta.
Ylämaan alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2013
- Alueen tavoitteissa oleva liikenteen väylän jatkuminen
liikenneturvallisuuden takia koululta kirkonkylälle toteutuu.
Ylämaan kevyen liikenteen väylän rakentamisesta on tehty päätös,
rakentaminen alkaa vuonna 2014
- Aktiivisuutta osoittaa alueraadin tekemä kuntalaisaloite Ylämaan
nuoriso- ja urheilutalosta.
Ylämaan alueen asukastoiminnan tuloksia vuonna 2012
- Ylämaan tavoitteissa mainitaan kevyen liikenteen väylät Ylämaan
kirkonkylässä – nyt nämä ovat lähdössä infrahankkeiden puitteissa
toteutukseen.
- Ylämaan hyötyjätepisteet uusittiin ja asetettiin paremmalle paikalle
Ylämaan alueraadin esityksestä.
- Ylämaalla alueraati on koettu hyödylliseksi ja alueen asukkaita
hyödyttäväksi toimijaksi.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Ylämaan
alueraati

Merkittiin tiedoksi.
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7 Naapuri -päivä ja Nappi -Naapuri
Asukkaiden Lappeenranta § 7
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Joskus on helpompi kommunikoida maailman toisella puolella
asuvien henkilöiden kanssa kuin tervehtiä naapuria. Euroopan
naapurien päivä on tapahtuma, jossa annetaan mahdollisuus luoda
kontakteja ja kehittää sosiaalisia suhteita. Se on tilaisuus tavata
naapureita ja nauttia yhdessäolosta ja rikkoa kaupungeissa
vallitseva anonymiteetti ja eristyneisyys.

Naapuri -päivä http://country.european-neighbours-day.com/fi
Juhlan organisoiminen on hyvin helppoa: riittää, että päätät järjestää
sen! Juhlapäivänä kaikki osallistuvat tuoden mukanaan syötävää tai
juotavaa. Kerro naapureillesi juhlasta ja alkakaa suunnitella sitä
yhdessä. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon. Paikka on helppo
löytää: kerrostalon piha tai aula, oma asunto tai talonne pihamaa.
Tiedota juhlasta julistein ja kutsukortein, jotka voi ladata netistä.
Miksi osallistua: Opi tuntemaan naapureitasi,
luo uusia ystävyyssuhteita, paranna naapurustosi yhteishenkeä
Miten: Järjestä naapurijuhla, johon jokainen tuo jotain mukanaan
Ketkä: Asukkaat ja naapurit
Paikka: Kerrostalo (aula, piha tai asunto),
omakotitalo (katu, puutarha)
Ajankohta: Perjantai 19 toukokuu 2017

Nappi-Naapuri https://nappinaapuri.fi/info
Nappi Naapuri on uusi naapurustojen sosiaalinen media.
Napissa voit esitellä itsesi naapureillesi, pyytää tai tarjota apua,
lainata tai vaihtaa tavaroita, myydä, ostaa ja antaa ilmaiseksi, tehdä
aloitteita, keskustella tai kysyä asioita sekä tiedottaa tapahtumista.
Nappi on ystävyyden ja naapuriavun paikka. Napissa voit olla oma
itsesi, vaihtaa ajatuksia, tehdä aloitteita sekä tarjota ja pyytää apua.
Napissa ei kuitenkaan puhuta pahaa muista. Napin avulla voit löytää
uusia ystäviä ja verkottua. Sinun ei ole kuitenkaan pakko olla
kenenkään kaveri. Aina voi myös sanoa kohteliaasti ei.
Pj

Merkitään tiedoksi.

Ylämaan
alueraati

Merkittiin tiedoksi.
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8 Muut asiat
Asukkaiden Lappeenranta § 8
Ylämaan alueraati
Ylämaan kirkonkylän Marttalan pihaan tuleva leikkipaikka
Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolosen terveiset
Leikkipaikkahanke etenee suunnitellusti;





leikkipaikan käyttöoikeuslupa Marttalan pihalle on
allekirjoitettu Marttojen ja kaupungin kesken
leikkipaikan pohjatyöt aloitettu syksyllä asukkaiden toimesta talkoilla
suurin osa leikkivälineistä jo Lappeenrannassa,
kokoamme ne heti alkukeväästä ja toimitamme kohteeseen
leikkivälineiden pystytys keväällä asukkaiden toimesta talkoilla
Kaikkineen tämä on erittäin myönteinen yhteistyö,
kiitoksia siitä Ylämaalle!
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat
Ylämaan kirjasto muuttuu osittaiseen itsepalveluun, kun tarvittavat
laitteet ja muutostyöt on tehty eli aikaisintaan syksyllä.
Se tarkoittaa sitä, että henkilökunta on kirjastolla jatkossa ehkä 2-3
päivänä (siis säännölliset, tietyt, viikonpäivät ja ajat) ja muulloin
kirjastokortin omaavat pääsevät itse kirjastoon sisälle ja automaatilla
lainaamaan. Kirjastoa voi sitten käyttää n. klo 7 – 21 joka päivä.
Kirjastossa on nyt mm. Ylämaan pyrkijöiden palkintoja esillä
vitriineissä, joten he joutuvat miettimään mitä palkinnoista uskaltaa
jättää kirjastoon. Periaatteessa kulun valvonta lisääntyy, koska
paikalle pääsee vain kortilla ja tunnusluvulla sekä valvovat kamerat
kuvaavat kaiken. Ylämaa -talon ja Ylämaan urheilu- nuorisotalon
avaimia voi edelleen noutaa kirjastolta kun henkilökunta on paikalla.
Leader hanke asiat – Ylämaalta ei ole tullut yhtään hakemusta.
Olisi hyvä käyttää Leader rahoja oman kotiseudun hyväksi.
10.6.2017 Avoimet kylät -tapahtuma Hostikan bunkkerialueella.
Sotamuistomerkkeihin tutustuminen samana päivänä.

Pj

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asioista.
Päätetään mahdolliset toimenpiteet.

Ylämaan
alueraati

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asioista. Päätettiin tehdä
kulttuuritoimelle lausunto koskien Ylämaan kirjaston henkilökunnan
paikalla oloa / kirjaston itsepalvelutoimintaa.
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Pj

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Vuosikellon mukaan seuraava kokous pidetään vk 40 / 2017.

Ylämaan
alueraati

Seuraava kokous pidetään 5.9.2017 klo 17:30.

12

