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ALOITE
2.1.2017

Inva -pysäköintipaikan sijoittaminen Lappeenrannan keskustataajaman
Marian aukiolle tai sen välittömään läheisyyteen
Jakelu:
Kirjaamo, Lappeenrannan kaupunki / kirjaamo@lappeenranta.fi
Pentti Multaharju, kaupungininsinööri vs, Lappeenrannan kaupunki/ pentti.multaharju@lappeenranta.fi
Tiedoksi:
Pasi Leimi, kaupungininsinööri, Lappeenrannan kaupunki / pasi.leimi@lappeenranta.fi
Petri Krohns, toimitusjohtaja, OP -pankki, petri.krohns@op.fi
Lappeenrannan kaupungin esteettömyystyöryhmä on saanut viestiä kuntalaisilta, joiden käytössä on
vammaisen pysäköintilupa. Esteettömyystyöryhmä käsitteli asian sähköpostitse vuoden 2016 lopussa ja päätti
tehdä seuraavan aloitteen Lappeenrannan kaupungille;
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä esittää Lappeenrannan kaupungin
kadut ja ympäristö -toimialalla, että Marian aukiolle tai sen välittömään läheisyyteen esimerkiksi
Kirkkokadulle Lappeen Marian kirkon puoleiselle kaistalle, jossa on jo pysäköintiruudut,
sijoitetaan maanpäälle, tasaiselle, 2-3 inva -pysäköintipaikkaa.
Lappeenrannan keskustataajaman Marian aukio uudistettiin ja se valmistui vuonna 2016. Aukiolle on
rakennettu uusi toimitalo, jossa päätoimija on Etelä-Karjalan Osuuspankki (OP). Marian aukion reunoilla on
useita liikkeitä ja lisäksi uudistetulla Marian aukiolla tullaan toteuttamaan vuoden aikana useita tapahtumia.
Uuden OP- kiinteistön alle on rakennettu maanalainen parkkihalli. Esteettömyystyöryhmän käsityksen mukaan
maanalaisessa parkkihallissa on varattu asianmukaiset inva -pysäköintipaikat. Kyseinen parkkihalli on
Williparkki Oy, joka on maksulliseen pysäköintiin erikoistunut yritys.
Kirkkokadulla sijaitsi pari inva -pysäköintipaikkaa Yliopiston Apteekin puoleisella kaistalla, mutta ne poistettiin
rakennustöiden aikana eikä niitä ole palautettu.
Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä perustelee edellä olevaa aloitetta seuraavasti:
Kulku maanalaiseen pysäköintitaloon on esteelliselle henkilölle hankalaa myös ajaen kaltevuuden ja normaalia
ahtaampien kulkuväylien takia. Esteelliselle henkilöille näiden maanalaisten pysäköintitalojen käyttö on
hieman ”pelottavaa” kuten myös ikääntyneille kuljettajille.
Lisäksi pysäköintitalon käyttö on maksullista, vaikka vammaisen pysäköintiluvan haltija on vapautettu
pysäköintimaksuista. Tähän maksuvapautukseen on perusteltuna syynä se, että esteellisellä henkilöllä menee
usein liikkumiseen ja siirtymiseen paikasta toiseen enemmän aikaa kuin ns. esteettömän kulun omaavilta
henkilöiltä, jolloin myös maksun määrä suhteessa on korkeampi kuin normaalisti liikkuvalla.
Pyydämme teiltä kirjallista vastausta aloitteeseen 28.2.2017 mennessä.
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