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RIIHIMÄEN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
3.3.2022
Teams-etäkokous
Osallistujat
Petri Mattila

kaupunginhallitus, puheenjohtaja

Marja-Liisa Saarinen

sosiaali- ja terveyslautakunta

Raisa Laurila-Hakulinen

elinvoimalautakunta

Jukka Mursula

sivistyksen ja osaamisen lautakunta

Ismo Portin

tekninen 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

Esko Mäkinen

Riihimäen seudun reuma-tules ry

Reijo Kurkela

Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Leena Toivonen

Riihimäen kaupunki, vammaispalvelut, sihteeri

Kutsuttuna:
Janne Niemi

Riihimäen kaupunki, vs. rakennusvalvontapäällikkö

Käsitellyt asiat
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02. Todettiin osallistujat.
2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Siivonen ja Päivi Sinivuori.
3. Vammaisneuvoston lausunto Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksen
uudistamisesta / alustajana Janne Niemi
Janne Niemi kertoi, että jokaisella kaupungilla tulee olla voimassa olevaa
lainsäädäntöä tarkentava rakennusjärjestys, joka linjaa maankäyttöä ja rakennusten
ulkopuolta koskevia asioita. Nyt kaupunki uusii rakennusjärjestystä vain suppeasti,
sillä kaavoitus- ja rakentamislakien kokonaisuudistus on tulossa, eikä isoja
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muutoksia rakennusjärjestykseen kannata tehdä sitä ennen. Nyt tehtävillä
muutoksilla on tarkoitus ensisijaisesti helpottaa ja joustavoittaa lupaprosesseja ja
sitä kautta rakentamista. Myös katselmustoimikunnan roolia täsmennetään;
jatkossa se kutsutaan koolle vain tarpeen mukaan.
Keskustelua herätti irrallisten mainosten sijoittelu ja ravintoloiden terassien
laajennukset, jotka voivat heikentää mm. näkövammaisten liikkumisen
turvallisuutta. Niemi totesi, että niihin liittyvät ohjeet ja luvat kuuluvat katu-puolelle,
eivät rakennusvalvontaan. Sovittiin, että teknisen lautakunnan edustaja vie asiasta
viestiä tekniseen lautakuntaan.
Tärkeimpänä asiana rakennusjärjestyksen muutoksessa vammaisten henkilöiden
kannalta tuotiin esiin lupa-asiointiin liittyvä saavutettavuus. Sähköisten
lomakkeiden tulee olla saavutettavassa muodossa. Niemi kertoi, että
palveluntuottaja, joka tuottaa kyseisen sähköisen asiointipalvelun kaupungille,
työstää asiaa parhaillaan. Lisäksi tuotiin esiin, että lupien hakeminen pitää olla
edelleen mahdollista myös paperimuodossa, sillä kaikilla ei ole digitaitoja tai välineitä.
Lisäksi toiveena esitettiin, olisiko lupa-asiat mahdollista koota yhteen taulukkoon,
joka olisi helposti hahmotettavissa (missä tapauksessa lupa tarvitaan, missä ei).
4. Muut asiat
Vammaisneuvostolle toivotaan kaupungilta opastusta/koulutusta siihen, mikä
toimielin kaupungin organisaatiossa vastaa mistäkin saavutettavuuteen,
esteettömyyteen ja osallistumiseen vaikuttavasta asiasta.
Tuotiin esiin suuri huoli digitaidottomista kaupunkilaisista ja heidän
mahdollisuudestaan saada ja käyttää palveluja. Mitä kaupungin tulisi tehdä, jotta
osa ihmisistä ei syrjäydy tästä syystä? Otetaan jatkopohdintaan.
Ismo Portin toi viestiä katujen kunnossapidosta liittyen edellisen kokouksen
lumiesteisiin suojateillä. Saatu vastaus työnjohtaja Sami Nikkiseltä: Lumet
poistetaan aina lähtökohtaisesti kevyen liikenteen väylää aurattaessa myös
suojateiden kohdalta, eli tässä tapauksessa ei ole suojatien kohtaa huomattu. Mikäli
tällaisia ilmenee, niin soitto tai ilmoitus kunnossapitoon, niin se korjataan. Tärkeää
on ilmoittaa kohteen tarkka sijainti.
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Yhteystiedot:
Virka-aikana vastaava työjohtaja Sami Nikkinen 040 330 4934 /
sami.nikkinen@riihimaki.fi
Kelipäivystys virka-ajan ulkopuolella puh. 040 330 4890
Palautetta voi antaa myös osoitteessa palaute.riihimaki.fi (ks. kaupungin kotisivut)
Tiina Siivonen antoi omasta puolestaan palautetta kaupungille hyvästä katujen
talvikunnossapidosta. Sen sijaan taloyhtiöt eivät aina hoida hyvin omaa tonttiaan
(liityntä pihasta kadulle).
Keskusteltiin siitä, tulisiko ja miten huomioida riihimäkeläisiä menestyneitä
vammaisurheilijoita. Jos näin tehdään, tulisi kaupungilla olla ohjeistus, missä
tilanteissa ja ketä huomioidaan. Samalla tulisi noudattaa yhdenvertaisuutta eri
vammaisryhmien välillä. Asia ei ole yksinkertainen, sillä tietoja eri vammaisryhmien
kilpailuista ja menestymisestä niissä ei ole saatavilla keskitetysti. Käytäntönä on
ollut, että useimmiten yhdistykset muistavat menestyneitä jäseniään.
5. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.
Puheenjohtaja Petri Mattila
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