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Esteettömyystyöryhmän kokous

Aika 13.2.2019 klo 9 - 11

Paikka Elimäenkatu 5, nh. Rakvaario, 1. krs.

Osallistujat Silja Hyvärinen, pj., KYMP hallinto- ja tukipalvelut
Hannu Halkola, Stara, kaupunkitekniikan rakentaminen
Hannu Keski-Hakuni, KUVA, hallinto- ja tukipalvelut, tilapalvelut
Elli Alho, KUVA, hallinto- ja tukipalvelut, tilapalvelut
Jouni Korhonen, KYMP, Maka, liikenne- ja katusuunnittelu
Kalevi Aittola, KYMP, RYA, rakennuttaminen
Marja-Liisa Heikkilä, KYMP, RYA, asuntotuotanto
Mikko Metsola, HKL-toiminnanohjaus, laatu- ja ympäristö
Vera Schulman, KASKO, hallinto- ja tukipalvelut, tilapalvelut
Tiina Lappalainen, kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta
Nina Vuori, KASKO, varhaiskasvatus ja esiopetus
Lari Teittinen, HSL, joukkoliikenteen toimintaedellytykset –yksikkö
Pirjo Tujula, sihteeri, KYMP, hallinto- ja tukipalvelut, toiminnan kehit-
täminen

1.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.
Osallistujat esittäytyivät.

3.
Esityslista hyväksyttiin.

4.
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
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5.
Esteettömyystyöryhmän raportointi ja raportin rakenne

· Pirjo Tujula esitteli ehdotuksen raportoinnin rakenteeksi
· Sovittiin seuraavaa:

o raportoidaan jokaisen toimialan johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle kokonaisval-
taisempi kokonaiskuva

o jokainen toimiala ja vastuutaho täyttää oman osuutensa raporttiin
o ensimmäinen raportti valmis marraskuussa 2019
o erikoistason leikkipuistojen tilanne raportoidaan myös
o kaupunkitasoinen raportointi ei vielä 2019, jätetään toistaiseksi auki
o aikataulua tarkennetaan kesäkuun 2019 kokouksessa

6.
Rakennusten suunnitteluoppaat https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitte-
luun/rakennusten-suunnitteluoppaat/ päivitetään vuonna 2019 siten, että määräykset, oh-
jeet, standardit ym. on selkeästi erotettu toisistaan ja oppaiden sisältö on ajan tasalla.

Sovittiin yhteyshenkilöt eri toimialoilta:
· Esteettömyys kouluissa: Vera Schulman (KASKO)
· Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa Pirjo Sipiläinen (SOTE)
· Esteettömyys terveysasemilla Pirjo Sipiläinen (SOTE)
· Esteettömyys päiväkodeissa ja niiden lähiympäristössä (kokouksen jälkeen sovittu

Vera Schulman KASKO)
· Esteetön uimahalliympäristö (kokouksen jälkeen sovittu Elli Alho KUVA)

7.
Tiedotusasiat:

· 3.4. HELJÄ-esteettömyysryhmän ja vammaisneuvoston järjestämä Esteetön liikku-
minen – seminaari järjestetään Kampin palvelukeskuksessa klo 15 – 18

· SUJUVA Asemien ympäristöjen esteettömyysohjeisto valmistuu toukokuun lop-
puun mennessä

8.
Muita asioita ei ollut.

9.
Seuraava kokous pidetään 5.6.2019 klo 9-11 Elimäenkatu 5, nh. Rakvaario.
Muut vuoden 2019 kokoukset 18.9.2019 sekä 20.11.2019 klo 9-11.
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