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RIIHIMÄEN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS  

17.12.2021 klo 13 

Team-etäkokous 

Osallistujat  

Petri Mattila   kaupunginhallitus, puheenjohtaja 

Marja-Liisa Saarinen   sosiaali- ja terveyslautakunta 

Raisa Laurila-Hakulinen elinvoimalautakunta 

Jukka Mursula   sivistyksen ja osaamisen lautakunta  

Raija Vuorela    Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 

Tarja Simonen  Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry 

Pirjo Rautanen  Kanta-Hämeen neuroyhdistys ry 

Tiina Siivonen   Riihimäen Seudun Invalidit ry 

Päivi Sinivuori   Riihimäen Kehitysvammatuki ry (klo 14.45 saakka) 

Esko Mäkinen   Riihimäen seudun reuma-tules ry 

Reijo Kurkela   Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 

Leena Toivonen  Riihimäen kaupunki, vammaispalvelut, sihteeri 

Kutsuttuna:  

Toni Haapakoski  Riihimäen kaupunki, kaupungininsinööri 

Käsitellyt asiat  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13. Todettiin osallistujat.  

2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Mursula ja Raija Vuorela.    

3. Lasten- ja nuorten talohanke sekä muut ajankohtaiset rakennushankkeet / 

kaupungin insinööri Toni Haapakoski 

 

Lasten- ja nuortentalohanke. Taustalla tarveselvitys, jonka viranhaltijat valmistelevat, 

ja päätöksen tekevät poliittiset päättäjät. Sijainnista oli kaksi vaihtoehtoa, joista 

kaupunginhallitus päätti valita Peltosaaren koulun tontin. Tässä vaihtoehdossa 

rakennus toteutuu kooltaan ja toiminnoiltaan toista vaihtoehtoa suppeampana, 

toimintoinaan vain koulu ja varhaiskasvatus. Muiden toimintojen osalta 

tilaratkaisujen selvittelyä jatketaan (musiikkiopisto, kansalaisopisto, taidekoulu, 

nuorisotilat).   
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Vammaisneuvoston huomiot: Peltosaareen rakennettavan koulu- ja 

päiväkotirakennuksen esteettömyyden tulee mahdollistaa raskaalla 

sähköpyörätuolilla liikkuminen. Kulttuuri- ja harrastustilojen, jotka nyt jäivät 

ratkaisun ulkopuolelle, tulee jatkossa olla sijainniltaan keskeisiä, jotta ne ovat 

helposti kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavissa.  

 

Uimala ja uimahalli. Uimahallin saneerausratkaisuihin liittyy historiallisia tekijöitä 

(julkisivu pysyy ennallaan). Saneerauksessa uusitaan tekniikkaa, kuten puhdistusta, 

valaistusta, jne. Allasrakenne pysyy ennallaan. Hissi maauimalasta uimahalliin on 

suunnitteilla, samoin sauna maauimalan tasolle. Tavoitteena on mahdollisimman 

hyvä esteettömyys. Myös yksityisempiä tiloja (esim. pukuhuone) on tarkoitus luoda. 

Tarvesuunnitelma on hyväksytty ja hankesuunnitelma on käsittelyssä. 

Käyttäjäryhmiä tullaan kuulemaan hankkeen edetessä. Työ käynnistyy ensi kesänä. 

Uimahallin remontin arvioitu kesto on 1,5 vuotta ja maauimalan 1 vuosi. Hankkeen 

on tarkoitus valmistua vuonna 2025. Korvaavien tilojen järjestäminen (esim. 

allasterapian tarpeisiin) remonttien ajaksi on selvittelyssä.        

 

Vammaisneuvoston huomiot: Inva-pysäköintipaikkoja tulee lisätä, maauimalan 

yhteydestä sellainen puuttuu kokonaan. Hissit, portaat ja wc-tilat ovat 

esteettömyyden kannalta keskeisiä. Hissin tulee olla riittävän suuri. Käytettyjen 

materiaalien, kontrastien, ohjaavien elementtien ja käsijohteiden tulee olla 

oikeanlaiset. Nostolaite, jolla liikuntarajoitteinen henkilö voidaan nostaa altaaseen, 

puuttuu. Saunaan tulee mahtua pyörätuolilla.  

 

Toni Haapakoski kutsuu vuoden alussa hankkeen suunnitteluryhmän ja 

vammaisneuvoston esteettömyysryhmän yhteiseen palaveriin uimahallin ja uimalan 

remonttiin liittyen. Vastuuhenkilöinä projektissa toimivat Toni Haapakoski ja Pasi 

Ratia.  

  

4. Lausunto kestävän liikkumisen suunnitelmasta / Toni Haapakoski 

 

Toni Haapakoski esitteli lausunnolla olevaa Riihimäen kaupungin kestävän 

liikkumisen suunnitelmaa (aineisto oli jaettu neuvoston jäsenille etukäteen). 

Suunnitelmassa painottuvat joukkoliikenne ja kevyenliikenteen väylät. Suunnitelma 
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muodostaa ohjenuoran kaupungin liikkumista koskevalle toiminnalle ja päätöksille 

tulevaisuudessa. Tällä hetkellä liikkuminen Riihimäellä painottuu henkilöautoiluun. 

Seuraavaksi eniten liikutaan kävellen. Keskustan kävelypainotteisuus jakaa 

mielipiteitä. Kävelyolosuhteet koetaan hyviksi, mutta pyöräilyn sujuvuudessa ja 

turvallisuudessa on haasteita. Suunnitelmassa on määritelty tavoitteet ja niitä 

tukevat toimenpiteet seuraavilla osa-alueilla: kävelyn edistäminen, pyöräilyn 

edistäminen, joukkoliikenteen edistäminen ja saavutettavuuden edistäminen. 

Haapakoski toi esiin, että Riihimäen keskustan katuratkaisujen standardina on 

jatkossa erityistason esteettömyys. Kauppakadun viime kesänä valmistunut 

uudistaminen kirjaston kohdalla noudattaa ko. standardia.   

 

Vammaisneuvoston huomiot: suunnitelma ja tavoitteet on hyvin valmisteltu. Eri 

ikäryhmätarkastelun lisäksi näkökulmana olisi voinut olla eri tavoin liikkuvien 

näkökulma. Kun puhutaan pyöräilyn sujuvoittamisesta ja edistämisestä, samalla 

parannetaan pyörätuolilla, rollaattorilla tai lastenvaunuilla liikkumista. Esiin tuotiin 

näkemys, että nettikyselyt eivät välttämättä ole tavoittaneet kovin hyvin ikäihmisiä. 

Kokemus kävelyn turvallisuudesta Riihimäellä olisi voinut olla heikompi, jos 

vastaajissa olisi ollut enemmän iäkkäitä henkilöitä. Esteettömän liikkumisen kannalta 

kriittiseksi tekijäksi nostettiin katujen talvikunnossapito, erityisesti risteysalueiden 

auraus ja liukkauden poisto. Katutyömaat aiheuttavat myös pulmia esteettömälle 

liikkumiselle, työmaajärjestelyihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ideana 

esitettiin myös, voisiko kaupunki testata 3-pyöräistä kaupunkipyörää ikäihmisten 

liikkumisen helpottajana. Esiin tuotiin myös julkisen liikenteen käytön mahdollisuus 

ilta-aikaan keskeisimpiin harrastuskohteisiin. Vammaisneuvosto laatii lausunnon 

suunnitelmasta tämän keskustelun pohjalta.     

5. Vammaisneuvostopäivien terveiset ja anti 

Petri Mattila ja Jukka Mursula osallistuivat päiviin. Anti oli erittäin hyvä ja 

monipuolinen ja lisäsi tietoa. Ryhmäkeskustelut olivat antoisia.  

6. Vammaisneuvoston vuoden 2022 toimintasuunnitelman laatiminen 

- Vammaisneuvosto järjestää vuoden 2022 aikana vähintään kuusi kokousta.  

- Kokouksiin pyydetään mukaan asiantuntijoita kaupungin eri sektoreilta, mm. 

liikennetekniikan asiantuntija kertomaan paikallisliikenteen kehittämisen 

näkymistä    
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- Esteettömyysoppaiden laatiminen kaupungin keskeisimmistä yleisötiloista – 

prosessin käynnistäminen ja oppaiden kommentointi. Oppaiden julkaisu 

kaupungin kotisivuilla.  

7. Vuoden 2021 esteettömyyskunniakirjan saajan valinta  

Avattiin keskustelu ehdokkaista. Ehdotettiin Riihimäen Teatteria. Teatterissa on 

pyörätuolipaikkoja ja induktiosilmukka. Vammaisen henkilön avustaja pääsee 

esityksiin mukaan maksutta. Teatterin nettisivut ovat selkeät ja sieltä on helppo 

löytää vastauksia kysymyksiin. Henkilökunta on ystävällistä ja avuliasta – 

henkilökunnalla on esteetön asenne! Ehdotusta kannatettiin ja Riihimäen Teatteri 

valittiin esteettömyyskunniakirjan 2021 saajaksi.  

8. Järjestökuulumiset 

Järjestökuulumisia ei tässä kokouksessa tuotu esiin.  

9. Tiedotus ja muut asiat: 

- Vaikeavammaisten palveluasumisen kilpailutus on käynnistynyt. Enintään 50 km 

etäisyydellä Riihimäen keskustasta sijaitsevat palveluyksiköt voivat osallistua 

tarjouskilpailuun. Hankintakausi alkaa 1.3.2022 ja kestää neljä vuotta.  

- Kehitysvammaisten palveluasumisen tuottajiksi hankintakaudelle 1.12.2021–

30.11.2025 on valittu Attendo Justiina, Inkilänhovi ja Räiskylän Hoiva.  

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään helmikuussa 2022. Tarkka päivä ja paikka ilmoitetaan 

mahdollisimman pian. Kokoukset pyritään sijoittamaan torstai-päiviin klo 14–16. 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.03.  

 

Puheenjohtaja Petri Mattila   Sihteeri Leena Toivonen 


