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Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän aloite
- Hämmäauteensuosta esteetön luontokohde
Jakelu: Kirjaamo, Lappeenrannan kaupunki / kirjaamo@lappeenranta.fi
Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luomiseen,
ja sen ylläpitämiseen. Esteetön luontoreitti antaa mahdollisuuden luontoliikuntaan ulkoilijan
toimintakykyyn katsomatta.
Esteettömällä luontoreitillä on huolehdittu asianmukaisista opasteista, kulkuväylistä ja niiden
materiaaleista, valaistuksesta, käsijohteista ja värikontrasteista sekä levähdyspaikoista. Erilaiset
vaaratekijät, kuten jyrkänteet, kivikot ja muut hankalakulkuiset ympäristöt on huomioitava, jotta
luontoreitti on turvallinen retkeilijän toimintakykyyn katsomatta.
Lappeenrannassa on esteettömiä ulkoilureittejä keskustataajamassa ja sen laidoilla;





Tyysteniemenkärjen esteetön luontopolku (400 m)
Rantaraitti esteetön Skinnarilasta Palloon (7 km)
Pappilanniemen kuntopolku (1,8 km)
– osittain esteetön, sillä reitillä on suuria korkeuseroja, jotka eivät ole esteettömiä
Kanavansuun puulajipuisto (900 m)
– osittain esteetön, sillä reitillä on suuria korkeuseroja, jotka eivät ole esteettömiä

Lappeenrannasta puuttuu täysin esteetön (metsä) luontokohde.
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä esittää
Hämmäauteensuota esteettömäksi (metsä) luontokohteeksi.
Kuvaus Hämmäauteensuosta: https://bit.ly/2DxZIv4
Hyvänä esimerkkinä vastaavanlaisen esteettömän luontokohteen rakentamisessa Helsingissä:
”Helsingin kaupunki on rakentanut Vanhankaupunginlahdelle lähes kilometrin mittaisen esteettömän
pitkospolun. Samassa paikassa kulki ennenkin pitkokset, jotka päätettiin uusimisen yhteydessä tehdä
esteettömiksi.” Lue tarkemmin kohteesta: https://bit.ly/2IV4HJr
Toimintarajoitteiset muodostavat joukon, jolle luontoliikunnan esteettömyys ja saavutettavuus eivät
ole vain mukava lisä, vaan osallistumisen edellytys.
Heidän lisäkseen on myös alati kasvava seniorimatkailijoiden joukko ja lapsiperheet, jotka hyötyvät
suuresti esteettömistä ja saavutettavista palveluista.
Lappeenrannan kaupungin strategian erillisohjelmassa ”Sykettä ja Säpinää”
kohta 8 Hikeä ja hupia todetaan seuraavasti:
”Lappeenrannan asukkaiden harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet ovat erinomaiset.
Kaupunki on luonut uusia ja innovatiivisia ja ekologisia toimintamalleja liikuntaan, kulttuuriin ja
muuhun vapaa-ajan viettoon. Uusien monialaisten toimintamallien kehittymiselle on luotu hyvät
edellytykset. Tiedot paikkakunnan harrastusmahdollisuuksista ja tarjonnasta ovat helposti saatavilla.”
Esteettömän luontokohteen rahoitus onnistunee strategian erillisohjelmille varatulla rahoituksella?
Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä
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Seuraava esteetön kaupunki?
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä on tuonut esiin monilla
eri tahoilla ja tavoilla Lappeenrannan kaupungin upeaa tahtotilaa olla esteetön
– meidän kaikkien kaupunki.
Tätä upeaa työtä on tehty esimerkiksi Kadut ja Ympäristö -toimialan toimesta.
Esteettömyystyöryhmä haluaa innostaa ja kannustaa kaupunkia ja sen tytäryhtiötä
yhä edelleen toinen toistaan upeampiin esteettömiin toimenpiteisiin
- luomaan kaikin puolin parhaat edellytykset Lappeenrannalle tulla
EU:n esteettömimmäksi kaupungiksi!
https://bit.ly/2QUcQyQ
Terveisin

Jyry Loukiainen
Jyry Loukiainen, puheenjohtaja,
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä
Lisätietoa esteettömistä luontokohteista: https://www.luontoon.fi/esteeton

YLEISSOPIMUS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSISTA
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2
9 artikla
Esteettömyys ja saavutettavuus
1. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla
elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille
henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen,
tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä
muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että
maaseutualueilla.

30 artikla
Osallistuminen kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun
5. Jotta vammaiset henkilöt voisivat osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-, vapaa-ajanja urheilutoimintaan, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla:
b) varmistetaan, että vammaisilla henkilöillä on mahdollisuus järjestää ja kehittää vammaisille
erityistä urheilu- ja virkistystoimintaa sekä osallistua siihen, ja tätä varten kannustetaan
asianmukaisten voimavarojen, ohjauksen ja koulutuksen järjestämistä vammaisille henkilöille
yhdenvertaisesti muiden kanssa;
c) varmistetaan, että vammaiset henkilöt pääsevät urheilu-, virkistys- ja matkailupaikkoihin;
e) varmistetaan, että vammaiset henkilöt saavat palveluja virkistys-, matkailu-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintojen järjestäjiltä.

