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ESITYS
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Esityksiä Linnoituksen esteettömyyden parantamiseksi
Jakelu:
Kirjaamo, Lappeenrannan kaupunki / kirjaamo@lappeenranta.fi
Tiedoksi
Olli Hirvonen, kaupungininsinööri, Lappeenrannan kaupunki, olli.hirvonen@lappeenranta.fi
Pasi Leimi, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja, Lappeenrannan kaupunki,
pasi.leimi@lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä on saanut
Linnoituksen esteettömyyden osalta viestiä SPR Piristäjien riksakuskeilta.
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Piristajat-palvelu
He toteavat seuraavasti;
”Onko Linnoituksen osalta jotain suunnitelmia esteettömyyden parantamiseksi?
Kaikille on toki selvää, ettei historialliseen ympäristöön kovin paljoa muutoksia saa tehdä.”
1) Linnoituksen portista sisäänajo
Kun ajaa riksalla ylös linnoituksen portista sisään, niin sitä ennen ei voi nähdä tuleeko autoa vastaan
vai ei. Jos siinä joutuu pysäyttämään, niin saattaa olla aika vaikea lähteä ylöspäin, kun kyydissä on
noin 250 kg (kuski + 2 kyytiläistä).


Esteettömyystyöryhmän kokouksessa muistelimme, että tämä olisi kyllä jo niin, että
Linnoitukseen tulevilla olisi etuajo-oikeus? Voisitko liikennemerkkejä jotenkin korostaa /
etuajo-oikeutta tuoda paremmin esiin lisäkilvilllä, mainita etuajo-oikeudesta?

2) Oikean puoleinen jalkakäytävä Majurskalta satamaan asti
Oikeaa puolta voi tasaisella jalkakäytävällä riksalla ajaa Majurskan ohi Ordotoksikirkolle asti.
Mutta siitä eteenpäin kivetys on epätasaista.
Viime kesänä Toivokodilta kyydissä ollut vanhempi naishenkilö alkoi valittamaan tällä epätasaisella
osuudella jo viiden metrin ajon jälkeen. Hän sanoi selkäänsä koskevan kovasti, joten jouduimme
kääntämään riksan ja palaamaan takaisin.
Ordotoksikirkolta satamaan asti ohi Museon jalkakäytävä oikealla puolella saisi olla tasaisesti kivetty
mahdollistaen riksalla ajon ja asiakkaiden työntämisen pyörätuolissa.
Poikkeaminen riksalla Kehruuhuoneelle tai museoihin on myös haastavaa epätasaisen tien yli.
Voiko sille mitään?
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Esteettömyystyöryhmän kokouksessa keskustelimme siitä, että Majurskan puoleinen
jalkakäytävä on jo osin laatoitettu tasaisilla laatoilla?
Voisiko tätä jatkaa koko Linnoituksen osalta, toisen puolen osalta?

Pyydämme ystävällisesti Kadut ja Ympäristö toimialaa tutkimaan esitettyjä asioita Linnoituksen osalta
sekä vastaamaan sekä asioiden esittäjälle osoitteeseen jouko.hongisto@lappeenranta.fi SPR
Piristäjien edustaja sekä esteettömyystyöryhmän sihteerille osoitteeseen
pia.haakana@lappeenranta.fi
Kiitos!
Terveisin

Jyry Loukiainen
Jyry Loukiainen, puheenjohtaja,
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä

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 -toiminnan toimesta.
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

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.

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:
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a) kannustetaan ja edistetään vammaisten henkilöiden mahdollisimman laajaa osallistumista
kaikille suunnattuun urheilutoimintaan kaikilla tasoilla
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
d) varmistetaan, että vammaiset lapset voivat yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa osallistua
leikki-, virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan, mukaan lukien koulujärjestelmässä
tarjottava toiminta
e) varmistetaan, että vammaiset henkilöt saavat palveluja virkistys-, matkailu-, vapaa-ajan- ja
urheilutoimintojen järjestäjiltä.

