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RIIHIMÄEN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
5.5.2021 klo 14.10–15.45
Virastokeskus Veturi, neuvottelutila Voima, Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki
Osallistujat
Petri Mattila

kaupunginhallitus, puheenjohtaja

Marja-Liisa Saarinen

sosiaali- ja terveyslautakunta

Raisa Laurila-Hakulinen

elinvoimalautakunta

Jukka Mursula

sivistyksen ja osaamisen lautakunta

Arja Tylli

tekninen lautakunta, varajäsen

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
Elina Lämsä

Riihimäen kaupunki, liikenneasiantuntija (kohta 3)

Käsitellyt asiat
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10. Todettiin osallistujat.
2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Saarinen ja Raisa Laurila-Hakulinen.
3. Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkkoselvitys sekä muuta ajankohtaista kaduista ja
liikenteestä / Elina Lämsä
Elina Lämsä kertoi, että Riihimäen kaupunki ja HAMK:n Smart-tutkimusyksikkö
koordinaattorinaan Merja Saarelan on valmistelemassa hankehakua, jolla
edistettäisiin tavoitetta luoda Riihimäestä esteettömyyden mallikaupunki.
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Rahoitusta haetaan Hämeen liitolta vuosille 2022–2023. Elina Lämsä kertoi kävelyn
ja pyöräilyn tavoiteverkkoselvityksestä, jota ollaan tekemässä Riihimäen kaupungin
yleiskaavan lähtöaineistoksi. Selvityksen tarkoituksena on osoittaa merkittävimmät
kävelyn ja pyöräilyn vyöhykkeet ja pääreitit. Selvityksen on tarkoitus valmistua
syksyn aikana. Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkkoselvitys vastaa kaupungin
strategiseen tavoitteeseen olla ”vartin kaupunki”, jossa kävely- ja pyöräilyreitit ovat
laadukkaita, yhteneväisiä, viihtyisiä ja johdonmukaisia. Siihen kuuluu myös selvitys
siitä, mitkä alueet tulisi toteuttaa esteettömyyden erityistasolla.
Selvitykseen liittyen kaupunkilaisille on tulossa syyskuussa sähköinen kysely kävelyn
ja pyöräilyn reiteistä. Paperikysely tulee saataville Riksulaan, Tietotupaan ja
kirjastoon. Liikkujan viikolla 16.–22.9. on tulossa teemaan liittyviä tapahtumia ja
työpajoja. Esteettömyyskävelyn ajankohdaksi sovittiin to 22.9.2022. Kohteeksi
on suunniteltu reittiä Virastokeskus Veturista rautatieasemalle sisältäen Tietotuvan,
Matkakeskuksen ja rautatieaseman ympäristöineen. Tapahtumista tiedotetaan mm.
Keri-uutiskirjeessä, jonka voi tilata kaupungin kotisivujen kautta:
https://www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/ymparisto-jaluonto/ymparistonsuojelu/kestava-elama-ja-ekoarki/
Keskustelussa Reijo Kurkela toi esiin, että kaupungin tulisi laatia urakoitsijoille
sitovat ja riittävän tarkat normit risteysalueiden esteettömästä rakentamisesta.
Elina Lämsä kertoi, että Hämeenaukion ja Temppelikadun uudistaminen on
suunnitelmissa. Esiin tuli myös Hyvinkäälle vievän ns. radanvarsitien heikko kunto.
Lämsä kertoi, että tieosuus kuuluu ELY:n vastuulle. Tällaisista kohteista kannattaa
antaa palautetta Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylä.fi -sivuston kautta.
Elina Lämsä kertoi, että Riihimäen paikallisliikenne muuttuu 6.6. alkaen kokeiluna
kesän ajaksi kutsukyytipalveluksi, R-kyydiksi. Tavoitteena on parantaa palvelun
tasoa. Kyyti tilataan etukäteen ja se tulee lähimmälle pysäkille. Kyydillä pääsee
tiettyinä päivinä myös Hirvijärven ja Paalijärven uimarannoille. Kyytiin pääsee myös
lastenvaunujen, pyörätuolin tai rollaattorin kanssa. Lisätietoa asiasta osoitteessa
https://www.riihimaki.fi/tiedotteet/riihimaki-kaynnistaa-kutsukyytikokeilunkutsukyytipalvelu-palvelee-6-6-2022-alkaen/ sekä liikennetekniikan asiantuntija
Kimmo Männistöltä puh. 040 330 4928.
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4. Lausunto valtuustoaloitteeseen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseksi
Elinvoimalautakunta on pyytänyt vammaisneuvoston lausuntoa
valtuustoaloitteeseen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisesta ja sen liitteenä
olevasta toimenpide-ehdotuksesta kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseksi.
Keskustelussa tuotiin esiin seuraavia näkökohtia, joiden perusteella lausunto
laaditaan:


Aloite kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseksi todettiin tärkeäksi ja
kannatettavaksi.



Kulttuuritilojen esteettömyys ja siitä tiedottaminen esteettömyysoppaiden
muodossa on ensiarvoisen tärkeää, jotta vammaiset ja toimintarajoitteiset
henkilöt voivat nauttia kulttuurista yhdenvertaisesti muiden kanssa.
Esteettömyysnäkökulman tulisi näkyä laadittavassa suunnitelmassa vahvasti ja
linkittyä myös palveluverkkosuunnitelmaan. Julkisesti tuotetun/tuetun kulttuurin
tuottajille tulee asettaa riittävät vaatimukset esteettömyyden osalta.



Keskustelussa vierastettiin toimenpideohjelman tarkkaa kohderyhmittelyä ja
ehdotusta laatia erilliset kulttuurihyvinvointisuunnitelmansa mm. erityistä tukea
tarvitseville, senioreille ja erikoissairaanhoidon asiakkaille. Lähtökohtaisesti
kulttuuripalvelujen tulisi olla yhdenvertaisesti kaikkien väestöryhmien,
vähemmistöt mukaan lukien, saatavilla ja tavoitettavissa. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, etteikö olisi tarpeen järjestää myös kohderyhmäkohtaisia
tapahtumia. Jaottelua lasten kulttuuriin ja aikuisten kulttuuriin pidettiin
perusteltua.



Kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa tulee huomioida monia eri näkökohtia ja
ihmisten erilaisia rooleja kulttuuritoiminnassa. Yleisön roolissa kulttuurin
kuluttajana tarpeet ovat osin erilaisia kuin vaikkapa aktiivisena
harrastajana/tekijänä toimimisessa. Esimerkiksi kehitysvammaisen henkilön
teatteriharrastus voi edellyttää kehitysvammaisille suunnattua erityisryhmää.



Keskustelussa todettiin, että Riihimäen kaupungilta puuttuu edelleen
lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma, joka olisi tarpeellinen laatia
kaupungin strategian rinnalle varmistamaan palveluiden yhdenvertaista
saatavuutta. Lisätietoa yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseksi saa
Kuntaliiton julkaisusta ”Kaikkien kasvojen kunta - opas yhdenvertaisuuden
edistämiseen kunnan toiminnassa”.
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Lausunto lähetetään jäsenille sähköpostilla kommentoitavaksi.
5. Järjestökuulumiset
Järjestökuulumisia ei tullut esiin.
6. Tiedotus ja muut asiat
Puheenjohtaja kertoi kaupunginjohtaja Jere Penttilän irtisanoutumisesta ja uuden
kaupunginjohtajan haun käynnistymisestä. Vt. kaupunginjohtajana toimii prosessin
ajan hallintopäällikkö Petri Hirvonen. Myös sivistysjohtaja Jarkko Niiranen on
ilmoittanut irtisanoutumisestaan 1.6. alkaen.
Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa valitaan vammaisneuvoston edustaja
Liikenneturvallisuustyöryhmään.
7. Seuraava kokous pidetään ke 22.6. klo 14 (myös Teams-kokous mahdollinen)
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.
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