22.5.2017
TYÖRYHMÄ PIETARSAAREN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN SUUNNITTELUA VARTEN
LOPPURAPORTTI 30.5.2017
Työryhmä on perustettu kaupunginjohtajan virkamiespäätöksellä suunnittelemaan Pietarsaaren
keskustan pysäköintiä. Ryhmään kuuluu Rune Hagström, Harri Kotimäki, Anne Ekstrand, Camilla
Nyman ja Peter Granholm Pietarsaaren Cityryhmä ry:stä, Heikki Seppälä Pietarsaaren Toriparkki
Oy:n edustajana ja Tarja Kujala.
Työryhmän toimintakausi on 7.2 – 31.5.2017. Alustavia ehdotuksia ja kehittämistoimenpiteitä
sisältävä väliraportti on toimitettu kaupunginjohtajalle 19.3.2017.
Ryhmä on pitänyt viisi kokousta ja niissä on käyty läpi tämän hetkistä tilannetta sekä mietitty
muutos- ja parannusehdotuksia. Vastaava suunnittelija Johan Enlund kunnallistekniseltä osastolta
on siirtänyt ehdotukset kartalle.
Cityryhmän edustajat ovat toivoneet että lyhyitä asiointeja varten varataan ilmaisia, puolen tunnin
– tunnin mittaisia pysäköintipaikkoja. Yrittäjillä on pelkona että asiakkaat kaikkoavat keskustasta
mikäli kaikki paikat ovat maksullisia. Asiakkailta on saatu palautetta että Toriparkin hinnoittelu on
liian kallis ja monimutkainen, lisäksi maksuvälineenä käy ainoastaan luotto- ja pankkikortit.
Toteutettu / toteutuu:
 Toriparkin hintoja on alennettu ja lauantait ovat olleet maksuttomia 29.4.2017 asti.
 Keskustan alueelta poistunee 81 pysäköintipaikkaa yksisuuntaisten katujen ja
ajokaistaleveyden tarkistusten takia.
 Suurin osa 2 h paikoista muutetaan / on muutettu 1 h paikoiksi.
 Kaupunki on vuokrannut entisen Energialaitoksen pysäköintialueelta 10 paikkaa vuodeksi
Kaupunginhotellille.
 Kotisairaanhoidon paikat Runeberginkadulla 30 min.
Ehdotuksia:
 Maksuttomien pysäköintipaikkojen valvontaa on tehostettava.
 Torin liikennemerkit tarkistettava; merkki kieltää moottoriajoneuvoilla ajon, mutta siitä
huolimatta sinne ajetaan ja pysäköidään.
 Ei pysäköintiä Isollakadulla torin kohdalla.
 Valvotaan että terassit pysyvät myönnetyn kokoisina.
 Voiko Toriparkin lauantai aukioloa pidentää? Toriparkkiyhtiö tutkii asiaa.
 Selvitettävä keskustassa asuvien / kauppiaiden / työskentelevien / asiakkaiden
pysäköintitavat ja ohjattava kukin ryhmä sille kuuluvalle paikalle. Esim. keskustassa
työskentelevät tulisi ohjata Maria Malmin alueelle.
 Maria Malmin ympärillä olevat paikat muutetaan maksulliseksi, paitsi grillien edestä. Liput
Maria Malmin automaatista. Useampi maksuautomaatti sijoitettava tälle alueelle.
 Lisää maksuautomaatteja toiselle puolelle kaupunkia; Visasmäki ja Otto Malminkatu
Kauppiaankadulle saakka maksulliseksi.
 Paikat Isollakadulla Kävelykadulta kirkolle maksullisiksi.
 Perämiehen kadulle yksipuoleinen pysäköinti.
 Inva-paikkoja oltava riittävästi.
 Heinätorin paikat maksulliseksi? Ei voida toteuttaa tässä vaiheessa.
 Pysäköintisakon määrää korotetaan 40 €:on.
 Parempi ja selkeämpi opastus sekä Toriparkkiin että Maria Malmille.
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Cityryhmä haluaa elvyttää keskustaa ja ohjata asiakkaat keskustan liikkeisiin. On tarkoitus
jatkaa tapahtumien järjestämistä keskustassa ja saada myös Toriparkki osalliseksi niihin.
Esitetään että kaupunki valitsee Toriparkkiin oman edustajan virkamiehistä hallitusjäsenen
lisäksi.
Rune Hagström
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