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1. Kokouksen avaus
Meidän Lappeenranta § 8
Ylämaan alueraati

Puheenjohtajan esitys
Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.
Päätös

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
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2. Pöytäkirjan tarkastus
Meidän Lappeenranta § 9
Ylämaan alueraati
Puheenjohtajan esitys
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 31.5.2022.
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Hämäläinen ja Kari Karell.
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3. Uuden hallintopäällikön esittäytyminen
Meidän Lappeenranta § 10
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupungin konsernihallintoon on perustettu uusi
hallintopäällikön virka. Jukka-Pekka Lätti aloitti työt
Lappeenrannassa 1.3.2022.
Lätin vastuualue Lappeenrannassa on konserniyhteistyö ja
yleishallinto, eli asioiden valmisteleminen päätöksentekoon sekä
luonnollisesti niiden toteutumisen valvonta.
Hallintopäällikkö valmistelee asioita kaupunginhallitukselle ja
valtuustolle sekä hoitaa kaupungin yleishallintoon liittyviä
suunnittelu-, täytäntöönpano- ja kehittämistehtäviä.
Hallintopäällikkö toimii keskusvaalilautakunnan sihteerinä ja
vaalihenkilöstön esimiehenä sekä vastaa vaaleihin liittyvistä
käytännön järjestelyistä.
Hallintopäällikkö toimii kaupunginsihteerin alaisuudessa.
Uutena tärkeänä tehtävänä Lätin työnkuvaan tulee myös sisäisen
viestinnän kehittäminen sekä luottamuksen ja hyvinvoinnin
lisääminen.
Hallintopäällikkö Jukka-Pekka Lätti on mukana alueraadin
kokouksessa esittäytymässä ja tutustumassa osallisuus- ja
vuorovaikutustoimintaan.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Toivotetaan uusi hallintopäällikkö tervetulleeksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Toivotettiin uusi hallintopäällikkö tervetulleeksi.
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4. Koirapuisto Ylämaalle?
Meidän Lappeenranta § 11
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Ylämaalta on lähestytty Lappeenrannan kaupunginpuutarhuria
Koirapuisto Ylämaalle -kysymyksellä.
”Olisi hienoa, että Ylämaallekin saataisiin koirapuisto. Ylämaan
keskustassa on paljon koiria ja ympärillä olevia kyliä unohtamatta.
Koirien jätöksien määräkin vähenisi keskustasta varmasti. Eiköhän
me jotenkin roskiksien tyhjennys saataisi hoidettua, ettei
kaupungista tarvitsisi ajaa moista työtä tulla tekemään.
Tiedän, että Ylämaalta ajetaan Lappeenrannan keskustaan
koirapuistoon. Sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeää myös
eläimille.
Ylämaan kirkolla on jouten olevia puistoalueita, mihin varmasti
mahtuisi. Toivottavasti kaava antaa myöten rakentamiselle.
Esimerkiksi Ylämaantien ja Harjuntien risteys olisi oiva paikka.”
Kokouksessa on mukana Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri
Laura Ratilainen keskustelemassa koirapuisto sekä muista Ylämaan
viheralueita koskevista asioista.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan yhdessä asiasta.
Päätetetään tarvittaessa toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin yhdessä asiasta.
Päätettiin tehdä kysely koirapuiston rakentamisesta, haluaako
asukkaat koirapuistoa Ylämaalle? Sen jälkeen kartoitetaan kyselyllä
parhainta mahdollista paikkaa. Kaupunginpuutarhuri Laura
Ratilainen kertoi, että seuraava koirapuisto rakennetaan talkoilla
vuonna 2024.
Kaupunginpuutarhuri esitti Ylämaalle myös yhteistä kävelyä, jonka
kautta voidaan arvioida mahdollista koirapuiston paikkaa, esim.
vanhan koulun alue, tai avointa puistomaista oleskelualuetta, jota on
myös toivottu Ylämaan kirkonkylän alueelle.
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5. Pätärin kotiseutumuseolta ajankohtaiset kuulumiset
Meidän Lappeenranta §12
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Pätärin kotiseutumuseolla on tehty keväällä 2022 talkoita.
Leader-hankkeen kunnostustoimenpiteet Pätärissä:
Pärekattotalkoot Pätärin talomuseolla (Mätöntie 36, 54460 Ylijärvi)
la 7.5. ja la 14.5. klo 10 alkaen. Päivien ohjelmaan kuuluu päreiden
höyläys perinteisellä pärehöylällä ja päreiden valmistuttua
pihapiirissä olevan aitan katon kunnostaminen.
Punamultamaalin keitto ja navetan maalaus talkoot pidettiin 28.29.5.
Lisätietoa Pätärin kotiseutumuseosta:
https://www.ylamaa.fi/pages/talomuseo.html
Kokouksessa kuullaan ajankohtaiset kuulumiset
Ylämaan Pätärin kotiseutumuseolta.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Tulossa vielä perinteisen riukuaidan,särentöaidan,
tekoa la 11.6. klo 10 alkaen.
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6. Vaalimaantien tilanne
Asukkaiden Lappeenranta § 29 / kokous
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Petri Kukkola, liikennejärjestelmäasiantuntija, Kaakkois-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päivitys asiaan:
”Olemme seuranneet mt 387 liikennemääriä tiiviisti viime vuosina.
Ennakoitavissa on ollut, että sekä E18-moottoritien valmistuminen
Vaalimaalle että muut toteutuneet tiehankkeet tulevat vaikuttamaan
liikennevirtoihin Haminan ja Lappeenrannan välillä. Liitteenä on juuri
päivitetyt kuvaajat, joissa mt 387 liikennemääriä
(KVL=ajoneuvoja/vrk) on seurattu kuukausittain.
Pikaisesti tarkastellen näyttäisi siltä, että raskaan liikenteen
osuudessa ei ole huomattavaa kasvua, mutta henkilöautoliikennettä
on kuluvana vuonna ollut n. 300 ajoneuvoa/vrk enemmän kuin esim.
vuonna 2015. Vuodet 2016 ja 2017 ovat vertailuvuosina hieman
vaikeita, koska liikennesiirtymiin vaikuttivat tuolloin tietyöt valtatiellä
6 Taavetin ja Lappeenrannan välillä sekä kesän 2017 mittavat
päällystystyöt valtatiellä 26.
Kuten liitteenä lähetetyssä hankekortissa todetaan, tullaan maantietä
387 ja valtatietä 26 kehittämään viime vuonna valmistuneen
tieverkollisen selvityksen mukaisesti tieparina.
ELY on nyt käynnistänyt toimenpidesuunnitelman laatimisen, jossa
selvitetään tarkemmin tiejaksoille tehtävät parannustoimenpiteet,
niiden vaikutukset ja likimääräinen toteuttamisjärjestys.
Toimenpidesuunnitelma valmistuu v. 2019 loppuun mennessä, jonka
jälkeen kehittämisen sisällöstä ja vaiheistuksesta tehdään
periaatepäätös. Toteuttaminen edellyttää vielä rahoituspäätöstä ja
tiesuunnitelmatasoista jatkosuunnittelua, joten realistinen hankkeen
toteutusajankohta on aikaisimmillaankin edessä vasta ensi
vuosikymmenen alkuvuosina. Laitan liitteeksi myös päivitetyn
hankekortin.
Muurikkalan ja Ylämaan välinen n. 18 km osuus oli meillä kesän
2018 päällystysurakassa mukana ehdollisena kohteena.
Käytettävissä oleva rahoitus ei kuitenkaan riittänyt sen
päällystämiseen, joten tarkastelemme päällystystarvetta uudelleen
ensi kesän päällystysurakan kilpailutuksessa.”
Jukka Lohkon tekemä valtuustoaloite asiasta:
http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/cgi/DREQUEST.PH
P?page=meeting_frames
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Valtuustoaloitteella halutaan vaikuttaa siihen, että Vaalimaantien
(Mt 387) kunnostus ja luokituksen muutos valtatieksi tulisi saada
käyntiin mahdollisimman pian. Valtuustoaloitteessa esitetään, että
Lappeenrannan kaupungin tulisi edistää Vaalimaantien (Mt 387)
kunnostuksen ja tieluokituksen muutosta.
Lausuntoesitys:
Tekninen toimi puoltaa valtuustoaloitteessa esitettyjen
Vaalimaantien (Mt 387) kunnostustarpeen ja luokituksen
tarkastamista ja selvittämistä, ja että tieyhteyttä tulee
tulevaisuudessa kehittää ja parantaa vastaamaan liikenteen tarpeita.
Tj vs. Tekninen lautakunta päättää antaa Jukka Lohkon
valtuustoaloitteesta edellä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Kehitysjohtaja Markku Heinosen lausunto 16.5.2016:
"Valtuustoaloitteen johdosta konsernihallinto on ollut yhteydessä
Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen. Hamina-Vaalimaan moottoritien
valmistumisen johdosta ELY-keskus on valtuustoaloitteessa
kuvatulla tavalla käynnistämässä alkusyksystä 2016 verkollisen
ennakointiselvityksen, jossa kohteina ovat maantie 387 sekä VT 26
Taavetti-Hamina. Työ valmistuu loppuvuodesta 2016.
Nykyisellään VT 26 raskaan liikenteen määrät ovat noin nelinkertaiset Lappeenranta-Vaalimaantien liikenteeseen verrattuna.
ELY-keskus on ilmoittanut, että tulevat korjaustoimet tullaan
kohdistamaan tien kunnon, liikennemäärien ja verkollisen aseman
perustalta.
Selvityksen päätelmiä tullaan käsittelemään kaupungin ja ELYkeskuksen yhteisissä tapaamisissa."
Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 6.6.2016.
(PH)
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteitä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi. Päätettiin alueraatina tehdä kysely, miten
valtuustoaloitetta on viety eteenpäin ja miten ELY -keskus on
vastannut esitettyyn asiaan. Miten kaupunki aikoo turvata
rahoituksen ja miten suunitelman toteutus lähtee liikkeelle
peruskorjaussunnitelman valmistumisen jälkeen.

Kokouksen 21.5.2019 käsittely
Liite: Tieverkkoselvitys Vt 26:n ja Mt 387:n osalta
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Selvityksen sisältämän palvelutason parantamiseen tähtäävän
toimenpidepaketin osalta Mt 387:lle kohdistuvien toimenpiteiden
rahoitusta pitää kiirehtiä ja aikataulua nopeuttaa.
Paikallisella tasolla on yritetty vaikuttaa asiaan mm. edellä mainitun
aloitteen kautta. Nyt keskeisin toimenpide asian vauhdittamisessa
näyttäisi olevan valtakunnan tason vaikuttaminen.
Eduskuntatavaalien 2019 jälkeen EK maakunnassa on yhteensä 7
kansanedustajaa, joista 5 on lappeenrantalaisia.
Nyt tarvitaan näiden maakunnan kansanedustajien yhteistä
panostusta, jotta mt 387:lle suunniteltujen liikenneturvallisuuden
parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden rahoitus aikaistuu.
Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta. Päätetään toimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta. Perusparannussuunnitelmat
ovat jo valmiina. Toteutusaikataulu on kuitenkin liian pitkä. Toimialajohtaja Leimi on kertonut, että asia on ollut esillä myös kaupunkikehityslautakunnassa, jossa aikataulun todettiin olevan pitkä
tarpeeseen nähden. Päätettiin ottaa yhteyttä kansanedustajiin asian
kiirehtimisestä. Pyydetään puoltava lausunto myös kaupungilta.
Meidän Lappeenranta § 13 / Tämän kokouksen 31.5.2022 käsittely
Ylämaan alueraati
Pöytäkirjan liitteenä on päivitettyä tietoa Mt 387:n ja Vt 26:n
suunnitelluista perusparannustoimenpiteistä ja niiden aikataulusta
sekä Mt 387:n luokituksen muutoksesta kantatieksi.
Kuten liitteestä selviää, Vaalimaantien (Mt 387) osalta korjaustoimenpiteet on ositettu ja ajoitettu vaiheittaisiksi siten, että tievälit
ovat joiltakin osin jatkuvasti työn alla pahimmillaan yli 10 vuotta.
Kuten suunnitelmista selviää, on Vt 26:n ja Mt 387:n tielinjojen
tasauksissa suuri ero Mt 387:n eduksi ja tuo seikka tulee edelleen
lisäämään tulevaisuudessa raskaan liikenteen määrää Vaalimaantiellä etenkin nyt, kun Saimaan kanavan kuljetukset ovat maailman
tilanteesta johtuen siirtyneet maantiekuljetuksina Haminan ja Kotkan
satamiin laivattaviksi ja sama päinvastaiseen suuntaan.
Tästä johtuen Lappeenrannan kansanedustajien ( 6 kpl) tulisikin
yhteistyössä saada osa aikaisemmin Saimaan kanavan remonttiin
varatusta 95 miljoonan euron investointimäärärahasta kohdistettua
jo nyt Vaalimaan tien peruskorjaukseen ja sitä kautta nopeuttaa
aikaisemmin laadittua aikataulua siten, että peruskorjaustöiden
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aiheuttama haitta liikenteelle jäisi mahdollisimman lyhyeksi eikä
venyisi pahimmillaan yli 10 vuoteen.
Kansanedustajille voisi olla syytä lähettää nyt uusi kysely ja pyytää
vastaamaan siihen, että mitä heillä on aikomus tehdä sen Ylämaan
alueraadin lähettämän aikaisemman Vaalimaantietä koskevan
kiirehtimispyynnön suhteen.
Ja samalla tulisi muistuttaa heitä siitä, että ensiarvoisen tärkeää olisi
nyt saada tuo kanavan remonttiraha pysymään hyödyttämässä
Etelä-Karjalan infraan liittyviä hankkeita ja että Kaakkois-Suomesta
johtaa maailmalle muitakin tärkeitä yhteyksiä kun pelkästään rautatie
ja kaksoisraide.
Pöytäkirjan liitteenä on myös Ylämaan alueraadin lähettämä
lausunto lappeenrantalaisille kansanedustajille. Lausunto lähetettiin
ensimmäisen kerran 16.7.2021 ja toisen kerran muistutuksena
20.10.2021.
Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan asiasta. Päätetään toimenpiteistä.
Päätös

Keskusteltiin asiasta.
Päätetään lähettää kansanedustajille uusi kysely ja pyytää
vastaamaan siihen, että mitä heillä on aikomus tehdä Ylämaan
alueraadin lähettämän aikaisemman Vaalimaantietä koskevan
kiirehtimispyynnön suhteen.
Ja samalla muistutetaan heitä siitä, että ensiarvoisen tärkeää olisi
nyt saada tuo Saimaan kanavan remonttiraha pysymään
hyödyttämässä Etelä-Karjalan infraan liittyviä hankkeita ja että
Kaakkois-Suomesta johtaa maailmalle muitakin tärkeitä yhteyksiä
kun pelkästään rautatie ja kaksoisraide.
Vuonna 2021 valmistuneen toimenpidesuunnitelman MT387:ää
koskevien osasuunnitelmien jatkosuunnittelu on käynnistettävä
mahdollisimman pian. Toimenpidesuunnitelmien sisältämää
hankeaikataulua tulee nopeuttaa ja hankkeen osakohteet sisällyttää
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin
perustienpidon investointikohteisiin.
Pyydetään lappeenrantalaiset kansanedustajat mukaan
keskustelemaan muun muassa tästä asiasta seuraavaan Ylämaan
alueraadin kokoukseen, joka pidetään avoimena alueraadin
kokouksena marraskuussa 2022.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Ylämaan alueraati

31.5.2022

1 / 2022

11

7. Ylämaan alueen tavoitteet valtuustokaudelle 2021-2025
Meidän Lappeenranta § 14
Ylämaan alueraati
Valmistelija / lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Liite 1

Ylämaan alueen tavoitteet valtuustokaudella 2012–2016/2017
Tavoitteena on pitää yllä ajantasaista alueraadin
“Alueen tavoitteet” listausta. Uuden valtuustokauden alussa on hyvä
tuoda päivitettävälle tavoitelistalle kaikki ne tavoitteet, joita halutaan
pitää yllä Ylämaan alueen osalta.
Kokouksessa on tarkoitus huomioida tavoitteissa seuraavat asiat:
o Uusien tavoitteiden lisääminen listalle
o Mitä tavoitetta tulisi viedä eteenpäin voimakkaammin
o Tavoitteiden tärkeysjärjestys
o Joidenkin tavoitteiden siirto ns. seurantalistalle
Ylämään ”vanhat” tavoitteet olivat:
•
•
•
•
•
•
•

Ylämaan terveyspalveluiden kehittäminen terveysaseman
sulkemisen jälkeen ja Ylämaan neuvolatoiminnan palauttaminen
Vaalimaan tien kunnostaminen Ylämaa – Lappeenranta keskusta
välille
Joukkoliikenteen parantaminen Ylämaalta Lappeenrannan
keskustaan sekä linja-autopysäkkien ulottaminen lähikyliin
kirkonkylän lisäksi
Kohteet ”Rakenteelliset toimenpiteet”
Teknisen toimen Liikenneturvallisuusraportissa
Palvelut säilytettävä Ylämaalla
Ylämaan asioiden tiedottamista parannettava
Kaikkien kylärantojen siistiminen

Puheenjohtajan esitys
Keskustellaan tavoitteista. Päivitetään tavoitelistaus ajantasalle.
Päätetään jatkotoimenpiteistä.
Päätös

Keskusteltiin tavoitteista. Päivitettiin tavoitelistaus ajantasalle:
1. Vaalimaantie (mt387) kunnostaminen
2. Palvelut säilytettävä Ylämaalla
3. Ylämaan asioiden tiedottamista parannettava
4. Ylämaan uimarantojen ylläpito
5. Ulkoliikuntasali Ylämaalle
6. Koirapuisto Ylämaalle
7. Toimintaa Ylämaan nuorisolle
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8. Muut asiat
Meidän Lappeenranta § 15
Ylämaan alueraati

Lappeenrannan kaupungin asukas- ja alueneuvoston kokous
pidetään Ylämaalla viikolla 31 (elokuun 1.viikko).
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-jatalous/Asukas--ja-alueneuvosto
Kokouksessa esiin tulevat muut asiat.

Puheenjohtajan esitys
Merkitään tiedoksi. Päätetään tarvittaessa toimenpiteistä.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Koulun vanhempainyhdistys ja Ylämaan Pyrkijät rakensivat koulun
saliin kiipeilyseinän. Käytössä ollut ns. turvapatja on mennyt
huonoon kuntoon. Nyt olisi tarve uudelle patjalle. Alueraati selvittää
mahdollista hankintaa.
Vaalimaan ja Korupirtin välillä oleva maantievarsi taulu mennyt
huonoon kuntoon, joko poistettava tai korjattava.
Ylämaan alueen liikennemerkit asemakaavateillä vaativat
kunnostamista.
Marttalan leikkipuiston kohdalle ”Varoitus lapsia” liikennemerkki.
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9. Seuraava kokous
Meidän Lappeenranta § 16
Ylämaan alueraati
Puheenjohtajan esitys
Seuraava kokous pidetään tiistaina 29.11.2022.
Todetaan, että edelleen reaaliajassa käsitellään Ylämaan alueen
asioita sähköpostitse alueraadissa.
Tarvittaessa pidetään asukaskokouksia ja Ylämaan alueraati
voidaan kutsua koolle tarvittaessa jo aikaisemminkin.
Päätös

Seuraava kokous pidetään myöhemmin sovittavana ajankohtana.
Tarkistetaan muiden mahdollisten kokousten päällekkäisyys.

