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ESPOON VAMMAISNEUVOSTO
ESBO HANDIKAPPRÅD

Vammaisneuvoston lausunto Kotiseudun Ulkoilupolut-ohjelmaan
Lausunto pohjautuu Kotiseudun Ulkoilupolut-ohjelma 2021-2030/ Priha-Vainiojulkaisuun (nn-2020 Kaupunkitekniikan keskus), joka on toimitettu Vammaisneuvostolle
lausuttavaksi 14.1.2020.

Vammaisneuvosto toteaa, että

Raportin laadinnassa ja kyselyssä ei ole otettu huomioon eri lailla toimintaesteisiä käyttäjäryhmiä, vammaisia tai vanhuksia. Raportissa ei kertaakaan edes mainita vammaisia
tai esteettömyyttä.
Espoossa on vuosittain lähes 10% asukkaista jotenkin esteettömiä palveluita ja ympäristöä tarvitsevia asukkaita (Esteettömyysohjelman seurantaraportti 2018: 27 000 asukasta toiminta-esteistä/ vs), joiden tarpeet ja mielipiteet tulee huomioida myös tässä ohjelmassa. Näillä espoolaisilla on myös usein mukanaan omaisia, avustajia ja lemmikkieläimiä, jolloin esteettömien reittien kohderyhmäkäytön osallistujamäärä kasvaa huomattavasti.

Saavutettavuus-termiä käytetään määrittelemättä sen tarkoitusta ohjelmassa tarkasti.
Yleisesti EU-direktiivin mukaan puhutaan esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, jossa saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalista saavutettavuutta.
Loogisempaa olisi puhua esteettömästä pääsystä reiteille.

Digitaalisen esteettömyyden kannalta pitää ohjelmassa mainita myös sähköinen tieto,
mm. löydettävyys, kartat, opasteet.
Esteetön pääsy reitille ja LE-pysäköintipaikat riittävän lähellä ovat ehdoton edellytys esteettömien liikuntapolkujen käyttäjille.
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Esteettömät reitit tai osa-reitit tulee suunnitella ja merkitä ohjelmaan erikseen.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää esteettömien reittien varustukseen, mm. ulkoilupolun
pohja sopiva pyörällisille apuvälinekäyttäjille, valaistus (kaikissa olosuhteissa ja keleissä
ja kasvuston vaikutus valokentän suuruuteen), riittävästi levähdyspisteitä, opaskartat
kaikenlaisille käyttäjille sopiviksi jne.

Kyselyn tuloksia voidaan pitää epätäydellisinä, koska kysely ei ole tavoittanut vammaisia henkilöitä kuntalaisvaikuttamisen ja saavutettavuusdirektiivin kannalta.
Kyselyä ei lähetetty edes vammaisneuvostolle.

Priorisointiperusteet eivät siis ole ilman esteettömyyttä riittävän laajapohjaisia hyvän tuloksen saamiseksi.
Ohjelmassa olevia kyselytuloksia pitäisikin täydentää lisäkyselyllä koskien eri lailla esteettömyydestä hyötyvien espoolaisten, vanhusten ja vammaisten näkemyksillä.

Jatkossa vammaisneuvosto edellyttää jollakin tapaa toimintarajoitteisten espoolaisten,
vammaisten ja vanhusten huomioimista vastaavissa ohjelmissa sekä toivoo ohjelmien
esittelyä jo aikaisemmassa vaiheessa vammaisneuvostolle ja/tai sen Rakennetaan kaikille-työryhmälle.
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