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VAMMAISNEUVOSTON RAKENNETAAN KAIKILLE TYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2018

Aika

23.1.2018 klo 16.10 –18.12

Paikka

Valtuustotalo, vihreiden ryhmähuone, Espoonkatu 5

Osallistujat:
Hanne Österberg

Rakan pj., Lyhytkasvuiset ry

Helena Paimela

Rakan jäsen, asiantuntijajäsen

Pirjo Mäkipää

Rakan jäsen, Espoon Kuuloyhdistys ry

Pirkko Kuusela

Vammaisneuvoston pj., Espin ry

Tuija Kössö

Rakan jäsen, Espin ry

Sirkku Kiviniitty

Espoon kaupunki, vammaisasiamies

Anu Helle

Rakan jäsen, Vanhusneuvosto

Sirkku Wallin

Espoon kaupunki, esteettömyysasiantuntija

Kim Storås

Rakan jäsen, Neuroliitto

Kaisa Penttilä

Rakan jäsen, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Marjatta Sykkö

Rakan jäsen, Espoon Reumayhdistys ry

Tuovi Nykänen

Rakan jäsen, Espin ry

Aira Pekkonen

Rakan jäsen, Espin ry

Raimo Aromaa

Rakan jäsen, Polioinvalidit ry

1. Avaus ja esittäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10. Sovittiin, että kokouksen muistion laatii
vammaisasiamies.
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2. Vammaisneuvoston toimeksianto ja Rakan tehtävä
Vammaisneuvoston pj esitteli
Vammaisneuvosto on delegoinut tehtävän Rakalle, jotta asioihin voidaan paneutua
riittävällä asiantuntemuksella. Tehtävän rajaus: Raka käsittelee esteettömyys-kysymyksiä
laaja-alaisesti, huomioiden myös saavutettavuuden. Osa tehtävistä viedään myös
vammaisneuvoston käsittelyyn. Kaikki asiat tulevat myös vammaisneuvoston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Lausunnot allekirjoittaa Evanen pj ja Rakan pj.
Rakan puheenjohtaja esittelee työryhmän toimintaa ja mahdollisia esityksiä
vammaisneuvostossa.
Vammaisneuvoston toimintasäännössä kerrottu vammaisneuvoston tehtävät.
3. Rakan toimintakäytännöt
Kokousaikataulu:
RAKAn kokoukset klo 16-18, ja pvm:t: ti 23.1, ti 27.2, ti 20.3, ti 17.4, ti 22.5, ja tarvittaessa ti
12.6.
Tarvittaessa asioiden käsittelyä sähköpostilla ja lisäkokouksia.
Tehtävät pyritään sijoittamaan vakiokokousajoille, jotka tiedotetaan myös esittelijöille.
Tarvittaessa voidaan varata muu aika. Jos kokouksessa asioita ainoastaan työryhmälle,
voidaan aloittaa kokous klo 17. Kokousajat julkaistaan vammaisneuvoston sivulla
internetissä. Kokouksissa käydään kommenttikeskustelua ja valmistellaan lausunnot.
Muistioon laitetaan osallistujat ja olennaiset asiat. Muistiota käytetään tiedon välittämiseen
työryhmän jäsenille sekä vanhusneuvostolle.
Esittelijä tekee hanke-esittelyjen kommentoinnista muistion ja kokouksesta tehdään oma
työryhmän kokousmuistio. Esittelijän muistio lähetetään kommentoitavaksi kokouksessa
mukana olleille. Kokouksen jälkeen tulleita huomioita voidaan lisätä esittelijän laatimaan
muistioon. Hanke-esittelijä lähettää työryhmälle lopuksi viimeisen version muistiosta. Muistio
menee rakennusvalvonnan lupajärjestelmään. Vammaisneuvosto voi antaa asiasta myös
lausunnon. Mietitään jatkossa, mikä on paras tapa saada työryhmän näkemykset välitetyksi
asianomaisille tahoille.
Rakennuslautakunnan esittelytekstissä esteettömyys on mainittu varsin yleisellä tasolla,
koska maininnat ovat lakitekstejä. Yksityiskohtaisempi kuvaus on liitteissä.
Rakalle valitaan varapuheenjohtaja seuraavassa kokouksessa.
Valmistellaan ohje esittelijöille.
4. Työryhmälle esitetyt asiat/ tehtävät
Keskustellaan tehtävien sisällöstä, valmistelusta ja aikataulutuksesta.
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1) Hankkeita/ esittelyitä:
-

Suojatiealueiden tyyppipiirustusten uudistamisen tilanne (Max Mannola)
Esittely ennen lautakunnan käsittelyä eli viimeistään 17.4. kokouksessa. Sirkku Wallin
pyytää esittelyn Max Mannolalta.

-

Uuden joukkoliikennejärjestelmän esteettömyys (HSL)
Espoon kaupunki rahoittaa järjestelmää. HSL pystyy määrittelemään mm. bussipysäkkien
sijainnit. Reitistön suunnittelu ja kalustoon liittyvät tavoitteet olisi hyvä esitellä Rakalle.
Valmistellaan vaikuttamistilaisuus, johon pyydetään HSL:n linjastosuunnittelijoita, asioina
metron liityntäliikenne ja aluekeskusten liikenne. Raka pyytää mukaan vanhusneuvoston ja
nuorisovaltuuston sekä lautakuntien edustajia. Tilaisuuden valmistelun aikana tehdään
myös testikäyntejä.
Facebookin Puskaradio Espoon -ryhmässä on käyty keskustelua aiheesta. Kaisa Penttilä toi
mm. esiin, että reittiopas on näkövammaisille saavuttamaton ja bussikuulutukset puuttuvat.

-

Matinkylän uimahalli
Matinkylän uimahallin esittely sovitaan 27.2. kokoukseen.

-

Länsimetron jatko-osan asemarakennukset
Kaikkien asemien esteettömyysselvitysten esittelyt pyydetään 17.4. kokoukseen.

-

Lippulaivan suurkorttelin esittely
Pidetty vasta ennakkoneuvotteluja. Varataan erillinen aika esittelylle.

-

Kahden asumispalvelukohteen esittelyt
Rauduntie ja Palstalaisen tie esittelyt 20.3. kokouksessa.
Esittelykokousten materiaalit toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta työryhmän
jäsenille ja työryhmän jäsenet perehtyvät materiaaliin etukäteen. Materiaalit toimitetaan
mahdollisimman kattavasti tekstimuodossa.
2) Urheilukenttien esteettömyys
Urheilukenttien porttien sisäänkäynnit ovat olleet hyvin kapeat. Jatkossa tulee avonaiset
huoltoportit kaikille kentille, paitsi tekonurmikentille.
3) Espoon turvakoti 2017 esteettömyyden selvittäminen
Raka tunnistaa turvakodin luonteen, ja kohteen yksilöintitietoja ei tuoda esille. Esteettömyys
-katselmuksen suorittavat tässä vaiheessa virkasalaisuuden alla työskentelevät
vammaisasiamies ja esteettömyysasiantuntija. Turvakodin katselmuksessa selvitetään
fyysisen esteettömyyden lisäksi myös toimintatapaan liittyvät kysymykset.
Asia viedään selvityksen jälkeen vammaisneuvoston käsittelyyn.
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4) Uusi esteettömyysasetus ja rakennusmääräysten muutos
Pyydetään asian esittely ympäristöministeriöstä, esittelijänä Nina Kilpelä. Sovitaan esittely,
kutsutaan vammaisneuvosto työryhmineen, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja
lautakunnat varajäsenineen.
5) Vanekysely
Kysely on lähetetty Rakennetaan kaikille -työryhmälle ja vammaisneuvostolle. Kommentit
tulee lähettää 29.1. mennessä vammaisasiamies Sirkku Kiviniitylle ja vammaisneuvoston
puheenjohtaja Pirkko Kuuselalle.
6) Vuoden esteetön teko
VPO-vastuuryhmässä sovittu, että vastuu järjestelystä siirtyy vammaisneuvostolle.
Kaupunginjohtaja jakaa edelleen palkinnon.
Työryhmällä on mahdollisuus antaa ideoita jatkokehittämistä varten.
7) Katselmukset/esittelyt syksy 2017
- Tapiolan bussiterminaalin tuulikaapin katselmus 19.12.2017
- Tapiolan metroaseman esteettömyyskäynti 8.11. 2017
- Aurinkolinna asumispalvelut -hankkeen esittely 19.9.2017
Sirkku Kiviniitty lähettää muistiot katselmuksista Rakalle ja vammaisneuvostolle.
5. Muut asiat
5.1. Esteettömyyskatselmukset
Esteettömyyskatselmuksista pyritään sopimaan hyvissä ajoin. Kaikkien käyttäjäryhmien
edustus olisi hyvä saada katselmuksiin. Katselmuksia toivottiin pidettäväksi iltapäivällä,
mutta ne on kuitenkin järjestettävä työntekijöiden työaikana. Katselmusmuistioon voidaan
koota huomioita vielä katselmuksen jälkeen.

