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Valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden valtuustoaloite tilapäisistä pysäköintipaikoista keskustaan
kesäksi
2655/10.03.01/2018
KV 23.04.2018 § 62
Valtuutettu Jussi Wihonen jätti 23.4.2018 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle valtuustoaloitteen tilapäisistä pysäköintipaikoista
keskustaan kesäksi.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Osmo Kokko, Marjatta Räty,
Eero Bogdanoff ja Sampsa Jääskeläinen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KRAKLK 22.05.2018 § 126
Kaupunginhallitus on lähettänyt 2.5.2018 valtuustoaloitteen kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi yhteistyössä Joensuun Pysäköinti Oy:n kanssa.
Aloitteessa esitetään, että kaupunki järjestäisi tilapäisiä pysäköintipaikkoja
lähelle keskustaa akselille: Taidemuseon kortteli - urheilutalo ja mahdollistaisi
niin yrittäjille asiakkaat kuin matkailijoille pysäköinnin.
Luottamushenkilöiden verkkopalvelussa on luettavissa kartta aloitteessa esitettyjen kortteleiden voimassa olevista pysäköintirajoituksista.
Taidemuseon korttelin piha palvelee kesäaikaan myös tapahtumien järjestämistä ja erityisesti nyt Kauppatorin ollessa pois käytöstä sen merkitys myös
tapahtumapaikkana korostuu. Lisäksi alueelle on sijoitettu tilapäisen torin jätepuristimet, jotka rajoittavat alueen käyttöä. Piha-alueelle ei ole mahdollista
osoittaa yleistä pysäköintiä vaarantamatta muita toimintoja.
Joensuun Lyseon lukion, peruskoulun ja urheilutalon pysäköintialueilla on
vapaa pysäköinti jo nykyään mahdollista iltaisin klo 16 jälkeen sekä
viikonloppuisin. Urheilutalon pysäköintialueella on arkisin klo 7-16 voimassa 3
tunnin aikarajoitus. Urheilutalon pysäköintialueella alue, jossa on sallittu
erillisluvalla kiinteistön ja torikauppiaiden aikarajoitusta pidempiaikainen
pysäköinti.
Lyseon lukion Siltakadun puoleisella pysäköintialueella pysäköinti on sallittu
arkisin klo 7-16 vain erillisluvalla ja Kalevankadun puolella kaikkina aikoina ainoastaan erillisluvalla.Lyseon peruskoulun pysäköintialueesta osalla on
arkisin klo 7-16 voimassa aikarajoitus 3 tuntia ja koulurakennuksen puoleinen
osa alueesta on varattu pysäköintiin vain erillisluvalla.

Koulujen piha-alueille ei pysyvien rakenteiden vuoksi ole osoitettavissa ylimääräisiä paikkoja, mutta koulujen pysäköintialueiden ainoastaan
erillisluvalla käytettävissä olevia paikkoja on mahdollista ottaa kesäaikaan
yleiseen käyttöön. Kesän yleistä pysäköintitilannetta on jo aiempinakin
vuosina helpotettu poistamalla osasta paikoista vaatimus erillisluvasta.
Koulujen kanssa on nyt sovittu, että koulujen Siltakadun puoleiset
pysäköintialueet voidaan ottaa yleiseen käyttöön ajalle 4.6. - 5.8.2018. Jotta
alueet palvelisivat matkailua ja kaupungissa asiointia mahdollisimman hyvin,
on syytä rajoittaa pysäköintiaika näillä alueilla arkisin klo 7-16 välillä 3 tuntiin.
Pysäköintijärjestelyistä on keskusteltu myös Joensuun Pysäköinti Oy:n toimitusjohtajan kanssa. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi on syytä
tehostaa vajaalla käytöllä olevien ja hyvin saavutettavien pysäköintialueiden
markkinointia ja lisätä yhteistä viestintää. Joensuun Pysäköinti Oy:n
hallinnoima vajaakäytöllä oleva Suvantoparkki Koulukadun ja Suvantokadun
kulmassa sijaitsee vain kahden korttelin päässä kävelykadulta. Myös
Koulukadun ja Koskikadun kulmassa sijaitsevassa Koskiparkissa on päivisin
usein hyvin kapasiteettia. Molemmat alueet ovat hyvin saavutettavissa
keskustakehältä ja alueilla on mahdollista pysäköidä varsin edullisesti ilman
aikarajoitusta. Tilapäiselle torille ja keskustan liikkeisiin on matkaa näiltä
alueilta vähemmän tai saman verran kuin kauimmaisilta aloitteessa esitetyiltä
alueilta.
Valmistelija: kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen
Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
antaisi edellä kirjoitetun vastuksena valtuutettu Jussi Wihosen ja muiden valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 28.05.2018 § 215
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ja muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 18.06.2018 § 93
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ja muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

