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Esteettömyystyöryhmän kokous

Aika 14.02.2018 klo 9 - 11

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

Osallistujat Silja Hyvärinen, pj., KYMP hallinto- ja tukipalvelut
Kalevi Aittola, KYMP, RYA, rakennuttaminen
Seidi Kivisyrjä, KYMP, RYA, asuntotuotanto
Hanna-Leena Rissanen, KYMP, PALU, rakennusvalvontapalvelut
Mustafa Gurler, KYMP, PALU, asukas- ja yrityspalvelut
Mikko Metsola, HKL-INFRA
Hanna Linna, KASKO, varhaiskasvatus ja esiopetus
Mirjam Heikkinen, kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintäosas-
to, tietotekniikka
Reija Lampinen, kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintäosasto,
osallisuus ja neuvonta
Pirjo Tujula, sihteeri, KYMP, hallinto- ja tukipalvelut, toiminnan kehit-
täminen

1.
Puheenjohtaja avasi kokouksen

2.
Osallistujat esittäytyivät.

3.
Esityslista hyväksyttiin.

4.
Käytiin läpi esteettömyystyöryhmän työkäytännöt ja sovittiin seuraavat käytännöt:

- työryhmä käyttää Helsinki kaikille –logoa viestinnässä
- kokousmateriaalit lähetetään sähköisenä viikkoa ennen kokousta
- ilmoitus esteestä Pirjolle, jokainen jäsen huolehtii esteen sattuessa tiedon varajäsenel-

leen
- kaikki materiaali lähetetään myös varajäsenille
- asialistalle tulevat asiat valmistellaan sen toimialan ja palvelukokonaisuuden kanssa,

jonka toimintaan asia kuuluu
- työryhmän kokouspaikka: ehdotuksia otetaan vastaan. Kokouspaikan tulee olla estee-

tön (huom. myös toimiva induktiosilmukka).
- työryhmän toiminnasta viestitään avoimesti: kokousmuistiot viedään

https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi - internetsivuille
- Pirjo lähettää kokouksista kalenterikutsun
- Pirjo selvittää Mäkelänkadun katusuunnitelman sekä Brahenkentän leikkipuistoraken-

nuksen esteettömyysratkaisut.

https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi
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5.
Pirjo Tujula valittiin esteettömyystyöryhmän varapuheenjohtajaksi.

6.
Pirjo Tujula esitteli Helsinki kaikille –internetsivut sekä mitä materiaalia sieltä löytyy
https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi

7.
Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan ehdotukset esteettömyystyöryhmän tavoitteiksi

- käytiin läpi esteettömyysasioiden neuvottelukunnan ehdotukset esteettömyystyöryh-
män tavoitteiksi.

- keskusteltiin siitä, miten työryhmän nostamat asiat saadaan muutettua konkreettisiksi
toimenpiteiksi.

- sovittiin, että tämän vuoden tavoitteita ovat ainakin esteettömät leikkipuistot (sekä leik-
kipuistorakennukset että piha) sekä sähköisiin palveluihin liittyvien konkreettisten yh-
tenäisten linjausten tekeminen koko kaupungille. Sovittiin, että Silja ottaa yhteyttä
kaupunginkansliaan va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Markku Raitioon.

- Reija Lampinen ehdotti asumiseen liittyviä perusparannushankkeita. Niissä on tarpeen
miettiä vastuunjakoa ja rahoitusta.

- Sisäliikuntatilojen esteettömyystiedot tulisi saada palvelukartalle.
- sovittiin, että jokainen jäsen miettii, mitkä asiat nostetaan tämän vuoden tavoitteiksi.
- esteettömyysmittaristo pitää päivittää. Nykyiseen mittaristoon tuli seuraavia komment-

teja: HSL vastaa joukkoliikenteen kaluston esteettömyydestä. Esteettömien pysäkkien
määrä kuuluu KYMP:lle. Ajoratojen keskellä olevat pysäkit ovat HKL:n vastuulla, jalka-
käytävän reunalla olevat pysäkit kuuluvat KYMP:lle.

- Pirjo tekee luonnoksen uudesta mittaristosta seuraavaan kokoukseen. Nykyisestä mit-
taristosta puuttuu esteettömät leikkipuistot.

- Pirjo tekee luonnoksen esteettömyysryhmän työohjelmaksi seuraaviksi neljäksi vuo-
deksi.

8.
Esteettömyystyöryhmän varsinaiset kokoukset, työpajat ja koulutukset

- sovittiin, että varsinaisia kokouksia on neljä vuodessa
- sovittiin, että tänä vuonna perustetaan ainakin esteettömiä leikkipuistoja kehittävä työ-

ryhmä sekä sähköisten palvelujen kokonaisuuden ohjeistusta kehittävä ryhmä.
- työpajoja ja koulutuksia eri toimialojen ja palvelukokonaisuuksien nostamista aiheista

järjestetään tarpeen mukaan.

9.
Muita asioita ei ollut.

10.
Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen.
Seuraava kokous pidetään 6.6.2018 klo 9 – 11 Elimäenkatu 5, nh. Rakvaario. 1. kerros.

https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi

