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LAUSUNTO
24.10.2019

Lappeenrannan rakennusjärjestyksen uusiminen - lausunto
Jakelu:
Kirjaamo, Lappeenrannan kaupunki / kirjaamo@lappeenranta.fi
Päivi Salminen, rakennustarkastaja, elinvoima ja kaupunkikehitys -toimiala
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston asettama esteettömyystyöryhmä
esittää uuteen rakennusjärjestykseen seuraavia lisäyksiä, muutoksia tai ohjeistuksia.
Lisäykset / muutokset on alleviivattu tekstissä:
1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä
Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen- ja sopivan
rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomionottamisen, sekä hyvän esteettömän
elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.
3.3 Rakennetun ympäristön hoito ja-valvonta
(5. kpl) Lumi on ensisijaisesti varastoitava omalle tontille siten, ettei siitä aiheudu haittaa
liikenteelle ja naapureille. Lumien sulamisvesien osalta noudatetaan kohdan 3.5:n määräyksiä ja
määräysiä täydentävissä ohjeissa 8.2 (si.15 ylhäällä oikeassa reunassa).
7.2 Hulevesien järjestäminen
Hulevesien eli sade-, sulamis-, tai perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa naapuri-, tontille tai
katualueelle tai muille yleisille alueille. Hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää omalla kiinteistöllä,
tai johtaa kunnalliseen hulevesijärjestelmään. Rakennusluvantoteutuksen vaiheessa tulee laatia
erillinen hulevesien hallinta suunnitelma.
8.1 Rakennuksen elinkaari ja kestävä rakentaminen
…. Rakennuksen tulee myös soveltua sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden toimintakyky on
heikentynyt (mm. liikunta-, aistivammaiset)
8.2 s. 15 oik. ylhäällä määräyksiä täydentävät ohjeet
Asemakaava-alueella rivi- ja kerrostalokohteissa tulee rakentaa ulkotilaa ja viheralueita, sekä
leikkipaikkoja, oleskelutilaa vähintään 15 m2 alkavaa 100 asuin-, kerrosneliömetriä kohden.
11.2 Julkisten kaupunkitilan kunnossapito ja hoito
2. kpl Katujen, torien ja muiden vastaavien liikennealueiden päällysmateriaalit ja muut rakenteet
on suunniteltava ja rakennettava kunkin alueen kaupunkikuvaan ja ominaispiirteisiin sopiviksi
sekä esteettömiksi huomioiden liikuntarajoitteiset, että aistivammaiset.
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11.3 Rakennelmat ja ulkokalusteet
Oik. sivulle ohjeisiin lisäys: jalkakäytävästä tulee jättää vapaaksi vähintään 1/3 sen leveydestä.
12.2 Yleistä
ellei asemakaavassa ole autopaikkoja koskevia määräyksiä, tulee niitä toteuttaa vähintään
seuraavasti:
-1-2 perheen asuintalot 3 autopaikkaa/ asunto
-muut asuinrakennukset 2 autopaikka/asunto
-kokoontumistilat 2 autopaikkaa/ 8 istumapaikkaa
Seuraava esteetön kaupunki?
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä on tuonut esiin
monilla eri tahoilla ja tavoilla Lappeenrannan kaupungin upeaa tahtotilaa olla esteetön
– meidän kaikkien kaupunki.
Esteettömyystyöryhmä haluaa innostaa ja kannustaa kaupunkia ja sen tytäryhtiötä
yhä edelleen toinen toistaan upeampiin esteettömiin toimenpiteisiin
- luomaan kaikin puolin parhaat edellytykset
Lappeenrannalle EU:n esteettömimmäksi kaupungiksi!
https://bit.ly/2QUcQyQ
Terveisin

Jyry Loukiainen
Jyry Loukiainen, puheenjohtaja,
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf

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.

