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Lausunto Lappeenrannan kadut ja ympäristö toimialalle
Kunnossapidon ennakointia olisi tarpeen lisätä
Jakelu:
Kirjaamo, Lappeenrannan kaupunki / kirjaamo@lappeenranta.fi
Pasi Leimi, toimialajohtaja, Lappeenrannan kaupunki / pasi.leimi@lappeenranta.fi
Timo Kalevirta, kaupungininsinööri, Lappeenrannan kaupunki / timo.kalevirta@lappeenranta.fi
Matti Himmi, tiemestari, Lappeenrannan kaupunki / matti.himmi@lappeenranta.fi
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä päätti kokouksessaan
25.1.2018 tehdä esityksen Katujen kunnossapidosta esteettömyyden näkökulmasta katsoen.
”Kadut kuntoon ennen töihin lähtöä.”
Toimintarajoitteiselle talviaika on normaalia haastavampi. Vammaisen liikkuminen eri
apuvälineillä on lumen ja liukkauden vuoksi hankalampaa kuin lumettomaan aikaan. Ja kuitenkin
vammaisella on oikeus samantasoiseen liikkumiseen kuin terveelläkin kuntalaisella, myös
talviaikaan. Huomioitavaa on myös, että monet toimintarajoitteiset ja eri apuvälineitä käyttävät
kuntalaiset käyvät töissä, joten hyvä katujen kunnossapito jo heti aamusta on tärkeää.
Tammikuussa 2018 Suomen talvi yllätti jälleen kaikki – vaikka ennusteita tulevasta säästä saatiin
etukäteen ja kuultiin kuinka huono säärintama liikkui Helsingin suunnasta Lappeenrantaan päin.
Oli todella liukasta, hiekoituksia tehtiin liukkaan päivän iltaan asti. Samoin lumitöitä luokitusten
mukaan, osa kaduista vasta parin päivän päästä parhaimmillaan.
Esteettömyystyöryhmä toteaa myös, että katujen kunnossapito alkaa samaan aikaan kun
kuntalaiset ovat lähdössä töihin eli klo 8 tienoilla. Muisteltiin aikoja, jolloin kadut oli hoidettu
aamuksi, kun työmaaliikenne alkoi, näin ei ole enää.
Esteettömyystyöryhmä haluaa tuoda esiin tämän lausunnon kautta ennakoinnin. Kun on
käytettävissä kaikki mahdollinen ennakkotieto sääennusteiden muodossa, niin pitäisi ennakoida
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, myös normaali talvipäivinä, eikä pelkästään ns.
myrskyrintaman lähestyessä.
Esteettömyystyöryhmä haluaa korostaa myös ennakoinnin ja hyvän talvikunnossapidon
koskevan kaikkia asukkaita ei pelkästään toimintarajoitteisia. Asia koskettaa samalla tavalla ”niin
sanottuja terveitä” – jokaisessa ikäluokassa ja etenkin ikääntyneitä. Yhteiskunnallisestikin
katujen ennakoiva kunnossapito säästää tuhansia, satojatuhansia euroja vuositasolla, kun
säästetään terveydenhoitokustannuksista kaatumisten / murtumien ja muiden
onnettomuuksien hyvällä ennalta ehkäisemisellä.
Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä esittää kaupungin elinvoima ja kaupunkikehityksen
kadut ja ympäristö toimialalla huomioon otettavaksi varhainen ennakointi sekä ”Kadut kuntoon
ennen töihin lähtöä” toimintamallin.
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