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Vammaisen pysäköintilupa
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) myöntää vammaisen pysäköintilupia vaikeavammaiselle
henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten. Luvalla pysäköimistä koskevat säännöt ovat selkeämpiä
yleisillä kuin yksityisillä alueilla, joissa käytäntö on kirjava.
Vammaisen pysäköintiluvalla saa ajoneuvon pysäköidä yleisillä alueilla muun muassa
- maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta.
Pysäköintiluvan saamisen edellytyksenä on, että sairaudesta tai vammasta johtuva liikunnallinen
haitta itsenäiselle kävelylle on kokonaisuudessaan arvioitu tapaturmavakuutuslain 18 a §:n
perusteella vähintään haittaluokan 11 mukaiseksi.

Maksulliset yksityiset pysäköintitalot aiheuttavat kohtuutonta haittaa toimintarajoitteisille
Lappeenrannassa kaupunkikeskustan suunnittelu on yhä enenevissä määrin siirtänyt ns.
maanpäällisiä julkisia pysäköintipaikkoja yksityisiin maanalla sijaitseviin pysäköintitaloihin.
Tämä aiheuttaa kohtuutonta haittaa toimintarajoitteisille Inva -pysäköintiluvan haltijoille
seuraavin perusteluin:


Toimintarajoitteinen ei pysty samassa ajassa suoriutumaan asioista kuten ns. terve ihminen.
Hänelle menee asioiden toimittamiseen vammasta riippuen enemmän aikaa ja tästä taas
aiheutuu ”normaalia” kalliimpi pysäköintimaksu. Joten perustelu, että tasapuolisuuden vuoksi
kaikilta veloitetaan pysäköintimaksu, ei ole tasapuolinen toimintarajoitteista kohtaan.



Maanalaisen tai minkä tahansa portilla suljetun pysäköintitalon lippuautomaatilla toimiminen
ei ole toimintarajoitteiselle helppoa, joillekin jopa mahdotonta. Toimintarajoitteinen kokee
fyysisesti hankalaksi, vammasta riippuen, kurottautua ottamaan lippuautomaatilta sisään
mennessä lippua ja vastaavasti ulos mennessä syöttämään lippuautomaattiin lippua.



Julkisen palvelun pitää olla esteetöntä ja myös pääsy julkisen palvelun ääreen. Inva pysäköintiluvan haltijan tulee päästä myös Lappeenrannassa esimerkiksi pankkeihin,
kirjastoon, kaupunginteatteriin tai keskussairaalaan. Näiden parkkipaikat sijaitsevat
yksityisissä pysäköintitaloissa. Tässä tulee huomioida myös se asia, että yksityiset julkiset
palvelut ovat saman lain alaisia kuin julkiset palvelut. (esim. kaupat)
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Lappeenrannan kaupungin esteettömyystyöryhmä tämän aloitteen kautta esittää
Williparkki Oy:n omistajalle, Lappeenrannan kaupungille seuraavaa:
Williparkki Oy:n omistamiin pysäköintitaloihin asennetaan automaattinen
rekisterinumeron tunnistuslaite Inva -pysäköintiluvalla liikkuvien
maksutonta pysäköintiä ja esteetöntä kulkua varten.
Edellä mainittu toimenpide on teknisesti toteutettavissa:
Pysäköintihalli tunnistaa rekisterinumerosi ja avaa puomin – mutta miten se tapahtuu?
Uuden palvelun avulla pysäköintihallien käyttäminen on nykyään nopeaa ja vaivatonta: halliin sisään
ja sieltä ulos ajettaessa puomi nousee automaattisen rekisterinumeron tunnistamisen perusteella.
Kuljettajan ei tarvitse tehdä mitään, ja koko prosessi puomin luona kestää 1-2 sekuntia.
Lisätietoa edellä mainitusta: https://moovy.fi/2018/03/27/pysakointihalli-tunnistaarekisterinumerosi-ja-avaa-puomin-mutta-miten-se-tapahtuu/
Esteettömyystyöryhmä tiedostaa, ettei laki maksuttomasta pysäköinnistä Inva -pysäköintiluvalla ole
pakottava yksityisten pysäköintitilojen suhteen.
Tämän aloitteen kautta esteettömyystyöryhmä peräänkuuluttaa Lappeenrannan kaupungin
tahtotilaa olla etujoukoissa viemässä esteettömyyttä eteenpäin – aivan kuten Suomen allekirjoittama
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoittaa Suomea kansakuntana
maakuntineen ja kuntineen edesauttamaan esteettömyyttä – tasapuolisuuden nimissä, huomioiden
myös YK -sopimuksen kohtuullistamispykälät.
http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf )
Pyydämme teiltä kirjallista vastausta aloitteeseemme.
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