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Esteettömyystyöryhmän kokous

Aika 20.11.2019 klo 9 - 11

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

Osallistujat Silja Hyvärinen, pj., KYMP hallinto- ja tukipalvelut
Elli Alho, KUVA, hallinto- ja tukipalvelut, tilapalvelut
Jarmo Kivinen, KYMP, RYA, rakennuttaminen
Seidi Kivisyrjä, KYMP, RYA, asuntotuotanto
Hanna-Leena Rissanen, KYMP, PALU, rakennusvalvontapalvelut
Mikko Metsola, HKL-toiminnanohjaus, laatu- ja ympäristö
Tiina Lappalainen, kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta
Outi Paulig, kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta
Nitin Sood, kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta
Mirjam Heikkinen kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintä-
osasto, tietotekniikka
Lari Teittinen, HSL, joukkoliikenteen toimintaedellytykset –yksikkö
Saska Lohi, KYMP, hallinto- ja tukipalvelut, tiedonhallinnan kehittä-
minen
Pirjo Tujula, sihteeri, KYMP, hallinto- ja tukipalvelut, toiminnan kehit-
täminen

1.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.
Osallistujat esittäytyivät.

3.
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4.
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.

5.
Esteettömyysmittariston kehittäminen

Pirjo Tujula ja Saska Lohi esittelivät nykytilanteen analysoinnin työohjelman. Esteettömyy-
delle on laadittu Helsingin kaupungilla mittaristo ja mittareiden tavoitetasot. Esteettömyystie-
toja on kerätty, mutta niiden kattavuudessa sekä tietosisällössä on havaittu puutteita. Tästä
johtuen tavoitetasojen täyttymistä on ollut vaikea seurata.
Työssä käydään läpi esteettömyyden mittarit sekä niiden tavoitetasot ja määritellään tietoai-
neistot, joita käytetään tai tulisi käyttää mittareidenmukaisen toteuman seurantaan. Työssä
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kuvataan myös tavat, joilla tietoja on kerätty maastossa (erikoistason reitit, alueellisten es-
teettömyyssuunnitelmien reitit, jne.). Lisäksi selvitetään esteettömyystietojen tallennus- ja säi-
lytyspaikat (YLRE, PostGIS, Palvelukartta, jne.) sekä niiden hyödyntämismahdollisuudet.
Työn tekee Ramboll Finland.

6.
Pirjo Tujula esitteli esteettömyystyöryhmän vuodelle 2019 sovittujen tavoitteiden toteutumista
ja tavoite-ehdotuksen vuodelle 2020 (liitteenä).

7.
Kaupungin ohjelmat, jotka liittyvät esteettömyyteen
Pirjo Tujula esitteli kaupungin eri ohjelmien  toimenpiteitä jotka liittyvät esteettömyyteen (liit-
teenä).

8.
Tiedotusasiat
· Koulu- ja päiväkotiopas yhdistetään, valmis 1/2020.
· Uimahalliopas, valmis 1/2020.
· Vanhusten palvelukeskus – opas korvataan SOTEn Seniorikeskus-oppaalla, valmis

2019
· Terveyskeskus – opas korvataan vuonna 2020 SOTEn uudella oppaalla
· Helsingin kaupungin induktiosilmukka – ohje päivitetään, valmis 1/2020.

9.
Muut asiat

· Toivottiin esteettömyyskoulutusta ”Matti Meikäläiselle” tai ison seminaaritilaisuuden
järjestämistä.

· Hanna-Leena Rissanen kertoo lainsäädännöstä  ja rakennusvalvonnan roolista seu-
raavassa kokouksessa.

· Vammaisneuvosto  järjestää aamukahvitilaisuuden kaupungintalon aulassa 3.12. ,
joka on kansainvälinen vammaisten päivä.

10.
Kevään 2020 kokoukset ja kokouksen päättäminen.
Kevään kokoukset pidetään 11.3.2020 ja 3.6.2020, Elimäenkatu 5, neuvotteluhuone Rakvaa-
rio, 1. kerros. Sähköiset kokouskutsut lähetetty.


