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RIIHIMÄEN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS  

15.6.2022 klo 14.01–16.20 

Teams-kokous 

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 

Raili Lakkavaara  Riihimäen Seudun Diabeetikot ry   

Irmeli Pyrä   Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry   

Leena Toivonen  Riihimäen kaupunki, vammaispalvelut, sihteeri 

Kutsuttuna 

Toni Haapakoski Riihimäen kaupunki, kaupungininsinööri 

    

Käsitellyt asiat  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01. Todettiin osallistujat. 

 

2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ismo Portin ja Pirjo Rautanen.  

 

3. Lausuntopyyntö palveluverkkouudistuksen ohjausryhmän luonnoksesta 23.5.2022 

kaupungin toimitilojen palveluverkoksi   

 

Palveluverkko-ohjausryhmän sihteeri, kaupungininsinööri Toni Haapakoski esitteli 

ohjausryhmän laatimaa luonnosta diaesityksen avulla, joka oli toimitettu neuvoston 
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jäsenille etukäteen tutustuttavaksi. Hän kertoi, että päätös palveluverkosta tehdään 

kaupunginvaltuustossa lausuntokierroksen jälkeen elokuun lopulla 

kaupunginjohtajan esityksestä.  Esityksessä ei oteta kantaa itse palveluihin, vaan 

toimitiloihin, joissa palvelut tullaan toteuttamaan.  

  

Keskustelussa nousivat esiin seuraavat seikat luonnoksen eri osioihin liittyen:    

Opetuksen toimitilaverkko 

Vammaisneuvosto toi esiin, että koulukuljetukset tulevat entistä tärkeämmiksi 

vammaisille lapsille, kun kouluverkko harvenee. Tämä Haapakosken mukaan 

huomioidaan kokonaisuuden suunnittelussa. Joukkoliikennettä ja kevyenliikenteen 

verkostoa kehitetään esteettömämmäksi ja turvallisemmaksi.  

Uusi Peltosaaren koulu tulee olemaan käytettävissä vasta vuonna 2027. Tiilikoulun 

käyttöikä tulee täyteen 2030. Tästä syystä Tiilikoulusta on mielekästä pitkällä 

tähtäimellä luopua. Luokkien kooksi on laskettu 20 oppilasta/luokka. Luonnos 

edistäisi koululuokkien kokoonpanon pysyvyyttä.   

Tuotiin esiin, että uusia koulutiloja suunniteltaessa on syytä kuunnella ja osallistaa 

vahvasti pedagogisia asiantuntijoita ja tilojen muita käyttäjiä. Peltosaaren koulun 

liikuntatilojen suunnittelussa on erityisesti huomioitava erityislasten liikunnan 

tarpeet. Koulun tilojen tulee huomioida myös kasvavat nepsy-lasten opetuksen 

tarpeet sekä koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan hoidon tarpeet.  

Tuotiin esiin, että olisi hyvä analysoida ja hyödyntää Peltosaaren koulun 

suunnittelussa Uramon koulun käytössä esiin tulleet yhtäältä onnistuneet ja 

toisaalta vähemmän toimivat ratkaisut.  

Varhaiskasvatuksen toimitilaverkko 

Tuotiin esiin, että tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on lapsia ylipaikoilla. 

Haapakoski kertoi, että syntyneiden lasten määrä on vähentynyt voimakkaasti ja 

mitoitus tuleville tiloille on hyvin väljä, joten tilanne siltä osin paranee.  

Liikkumisen toimitilaverkosto 

Kaupungissa on jo tällä hetkellä tarve liikunnan lisätiloille ja olosuhteiden 

parantamiselle. Vaikka lasten määrä vähenee, iäkkäiden liikkujien määrä lisääntyy. 

Koulujen tiloja on mahdollisuus jatkossakin käyttää aikuisten liikuntaan, minkä 

lisäksi tarvitaan myös uusia liikuntatiloja.  

Kulttuurin toimitilaverkko 

Peltosaaren koulu 
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Kehitysvammaisten opetus keskitetään Peltosaaren kouluun vanhalle tontille 

valmistuvaan uuteen koulurakennukseen. Tämä ei tarkoita, etteikö 

kehitysvammainen voisi opiskella lähikoulussaan. Vammaisneuvosto pitikin 

tarpeellisena korostaa inkluusio- ja lähikouluperiaatetta ensisijaisena vaihtoehtona. 

Peltosaaren kouluun keskittyisi vahvinta erityistukea ja erityisjärjestelyjä 

tarvitsevien lasten opetus.  

Vammaisneuvosto esittää, että Peltosaaren kouluun ja varhaiskasvatuksen tiloihin 

voitaisiin asentaa sprinkleröintijärjestelmä lisäämään paitsi päiväaikaista 

paloturvallisuutta myös mahdollistamaan tilojen yöaikainen käyttö. 

Koulun/varhaiskasvatuksen tiloja olisi tällöin mahdollista hyödyntää yökouluihin ja 

leireihin sekä vammaisten lasten tilapäishoitoon viikonloppuisin. Työelämän 

muutoksen ja epätyypillisten työaikojen lisääntymisen myötä myös alle 

kouluikäisten lasten hoitotarpeet ilta- ja yöaikaan voivat kasvaa entisestään, joten 

sprinkleröinti olisi varautumista myös tähän tarpeeseen.  

Peltosaaren koulurakennuksen tilaratkaisuissa olisi hyvä huomioida myös muiden 

kuin puhtaasti varhaiskasvatuksen ja koulun palvelujen saatavuus ja monialainen 

yhteistyö esim. monikulttuurisuus- ja perhepalvelujen kanssa.  

Opistotalo 

Haapakoski kertoi, että talo sisältäisi konserttisalin, ei pelkästään musiikkiopiston 

harjoitustiloja. Konserttisalia pidettiin tervetulleena ehdotuksena.  

Haapakoski kertoi, että kahden rakennuksen ratkaisu Peltosaareen (erilliset 

opistotalo ja koulu/päiväkoti) on pysäköinnin ja liikkumisen kannalta turvallisempi, 

kuin yhden ison rakennuksen ratkaisu. Myös piha-aluetta jää kahden rakennuksen 

ratkaisussa enemmän käyttöön.  

Vammaisneuvosto korosti sitä, että saattoliikenteen reitit ja piha-alueet 

suunnitellaan huolella ja yhteistyössä käyttäjien kanssa, jotta liikkuminen ja 

kulkeminen tiloihin on turvallista. Esteettömyys ei rajoitu pelkästään rakennukseen 

vaan myös sen ympäristöön. On tarkasteltava koko palveluketjun esteettömyyttä ja 

toimivuutta kokonaisuutena: tiloihin saapumista, siellä eri rooleissa toimimista ja 

lähiympäristössä liikkumista. Piha-alueet tulee suunnitella myös osallisuuden, 

liikkumisen, virkistyksen ja viihtymisen tiloina kaikenikäisille tilojen käyttäjille.  

Kalevantalo 

Haapakoski totesi, että taloon sijoittuu kaupungin palveluja ja toimintoja, jotka nyt 

ovat Veturissa. Lisäksi tiloja voidaan hyödyntää kulloinkin tilojen tarpeessa olevien 
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toimintojen tarpeisiin. Virastokeskus Veturista luovutaan. Sitä ennen Kalevantalo 

saneerataan.  

Kaupungintalo  

Kaupungin hallinto siirtyy Matkakeskuksesta saneerattavaan kaupungintaloon.   

Tarkastelun ulkopuoliset tilat 

Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastuslaitoksen käytössä olevat tilat.  

  

Yhteenveto ja lausunnon laatiminen: Vammaisneuvosto piti luonnosta 

kokonaisuutena kannatettavana edellä mainituin huomioin täydennettynä. 

Vammaisneuvosto korostaa kaikessa tilojen suunnittelussa esteettömyyden 

huomioimista kuntalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta.  

Tilojen rakentamisjärjestyksessä vammaisneuvosto näkee ensisijaisena Peltosaaren 

koulun ja päiväkodin rakentamisen ja seuraavaksi kiireisimpänä kohteena 

opistotalon. Vammaisneuvoston lausunto palveluverkkoluonnoksesta laaditaan 

saatujen kommenttien ja käydyn keskustelun pohjalta.  

 

4. Maakunnallisen kuljetuspalvelun palveluntuottajan vaihdos 1.7.2022  

 

Leena Toivonen kertoi tulossa olevasta palveluntuottajan vaihdoksesta. Uutena 

palveluntuottajana aloittaa Taksi Helsinki. Muutoksesta on tiedotettu käyttäjille 

kirjeellä ja he ovat saaneet uuden kuljetuspalvelun käyttäjän ohjeen. Lisäksi asiasta 

on tietoa kaupungin kotisivuilla.     

 

5. Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen kokous kaupungin hallinnon 

edustajien kanssa pidetään to 11.8. klo 15–17 Matkakeskuksessa. Teemana on 

neuvostojen toiminta ja asema kaupungin organisaatiossa, kun sote-palvelut 

siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023.  

 

6. Järjestökuulumiset 

Järjestökuulumisia ei tuotu esiin.  

7. Tiedotus ja muut asiat 
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- Elinvoimalautakunta on huomioinut vammaisneuvoston lausunnon Riihimäen 

kaupungin ympäristöpolitiikan ”Resurssiviisas Riihimäki 2030” ja sen 

toimenpideohjelman päivityksessä. 

- Turvallisen ja kestävän liikkumisen työryhmän kokoonpano on palautettu aiempaan, 

eikä ryhmässä ole enää neuvostojen edustajia. Ryhmä koostuu asiantuntijajäsenistä 

ja sidosryhmistä, kuten HAMK, poliisi, ELY-keskus ja Liikenneturva. Lisäksi ovat 

edustajat teknisestä lautakunnasta ja kaupunginhallituksesta..  

 

8. Syksyn kokoukset  

 

Syksyn kokouksista päätettiin vasta kaksi seuraavaa.  

 To 11.8. klo 15–17 kokous pidetään yhdessä vanhusneuvoston kanssa 

(Matkakeskus, 1 krs, neuvottelutila Asema).  

 To 29.9. klo 14–16.  

Syksyn kokoukset pyritään läsnäolokokouksina.  

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.  

 

 

 

 


