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HALLINTOYKSIKKÖ

ESTEETTÖMYYTTÄ KOSKEVA KUNTALAISTEN KUULEMISTILAISUUS

Aika

Maanantai 16.2.2015 klo 17.30 – 19.20

Paikka

Hotelli Cumuluksen kokoustilat (Kirkkokatu 20)

Läsnä

Kaupunkilaisia
Kaupunginvaltuuston jäseniä
Vammaisneuvoston jäseniä
Kaupungin viranhaltijoita
Yhteensä noin 45 henkilöä

Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Arto Pippuri avasi tilaisuuden ja toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi. Pippuri toimi tilaisuuden puheenjohtajana.
Tilaisuuden alussa kaupungin korjausneuvoja Anna-Liisa Romppanen esittäytyi ja kertoi, että
häneen voi ottaa yhteyttä korjausavustusasioissa esim. asuntotoimistossa käymällä (Torikatu
17, 3. krs) tai sähköpostilla anna-liisa.romppanen@jns.fi
Mitä esteettömyys tarkoittaa?
Sekä Pippuri että hänen jälkeensä puhunut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja
Mäkisalo-Ropponen esittivät esteettömyydelle saman määritelmän eli että esteettömyys
tarkoittaa:
· palvelujen saatavuutta,
· välineiden käytettävyyttä,
· tiedon ymmärrettävyyttä ja
· mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.
Esteettömyydessä on otettava kaikki aistit huomioon.
Sekä Pippuri että Mäkisalo-Ropponen korostivat, ettei esteettömyys aiheuta ylimääräisiä
kustannuksia, jos se otetaan huomioon rakentamisen alusta alkaen.
Esteettömyyttä koskeva lainsäädäntö ja ohjelmat
Suomi on lähiaikoina ratifioimassa YK:n hyväksymän yleissopimuksen vammaisten
henkilöiden oikeuksista.
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Mäkisalo-Ropponen kertoi, että eduskunta on hyväksynyt tällä vaalikaudella seuraavat
esteettömyyden kannalta tärkeät lait:
· vanhuspalvelulaki
· liikuntalaki
· yhdenvertaisuuslaki
· sosiaalihuoltolaki.
Vanhoista laeista vammaispalvelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen ovat
työn alla.
Asiasta käydyn keskustelun aikana todettiin, että nykyiset vammaispalvelulaki ja
kehitysvammalaki on tarkoitus yhdistää uudeksi vammaispalvelulaiksi.
Esteettömyyttä koskevia erilaisia ohjelmia on runsaasti mm. vammaispoliittinen ohjelma 2010
- 2015.
Joensuun kaupungin vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston puheenjohtaja Liisa Karvinen piti myös alustuspuheenvuoron. Karvinen
totesi, että kuntalakia ollaan parhaillaan uudistamassa ja siihen tulee säädökset kunnille
pakollisesta vammaisneuvostosta. Vaikka vammaisneuvosto tulee vasta nyt pakolliseksi
toimielimeksi, on se toiminut Joensuussa jo vuodesta 1988 alkaen.
Liisa Karvinen esitteli vammaisneuvoston jäsenet.
Joensuussa on myös vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen neuvottelukunta.
Joensuun kaupungin esteettömyys
Keskustelussa nousi esille seuraavia esteettömyyttä koskevia kannanottoja:
· toivottiin huonokuuloisille tekstitettyä teatteria, jollaista esitetään mm. Tampereella
· Joensuussa on rakennuksissa valitettavan vähän induktiosilmukoita. Tämä puuttuu
mm. tämän tilaisuuden pitopaikasta, konservatoriosta, Carelicumista ja Ortodoksisesta
Kulttuurikeskuksesta
· kuljetuspalveluja ei ole tarpeeksi
· kevättalvi on suojateillä ja jalkakäytävillä pyörätuoleilla ja rollaattoreilla liikkuville sekä
lastenvaunuja työntäville henkilöille hankala, jos päivällä sulanutta sohjoista lunta ei
aurata pois. Tilanne on yhtä hankala, jos sohjo jäätyy. Tässä yhteydessä toivottiin
myös, että polkupyörien pysäköintipaikkojen pitäisi olla siistimpiä ja paremmin
hoidettuja. Tekninen johtaja Anu Näätänen kertoi, että kevyen liikenteen väylät ovat
hoitoluokiteltuja ja että polkupyörien pysäköintialueet ovat keskustassa
asemakaavasuunnittelussa mukana. Näätänen totesi myös, että
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kaupunkirakenneyksikölle voi antaa puhelimella palautetta huonosti hoidetuista
kulkuväylistä esim. kaupungin puhelinkeskuksen kautta. Korjausneuvoja Anna-Liisa
Romppanen totesi myös, että Joensuuhun on tulossa lähiaikoina kaupunkilaisille
tarkoitettu palautepuhelin
Pääkirjaston, Carelicumin ja kaupungintalon liukuovet eivät tunnista pyörätuolilla
liikkuvaa, vaan saattavat kaataa hänet. Tämä asia saatetaan Tilakeskuksen tietoon ja
tutkittavaksi
autojen invapaikkoja on usein hankala käyttää, koska tällöin joutuu itse ajoväylälle
keskussairaalassa on liian vähän autojen invapaikkoja
jokaisella koululaisella pitäisi olla mahdollisuus käydä lähikoulua
koulujen liikuntasalit eivät ole esteettömiä. Liikuntajohtaja Timo Heinonen totesi tässä
yhteydessä, että esteettömyys ei ollut nykyisellä tavalla esillä silloin, kun vanhat koulut
rakennettiin. Rakentaminen on taas nykyisin vähäistä
näkövammaiselle tiedonsaanti on usein suuri ongelma, esimerkiksi kaupungin internet
-sivuja ei pysty lukemaan, koska ne eivät sovellu ruudunlukuohjelmalle.
Viestintäpäällikkö Ville Moilanen kertoi, että tätä ongelmaa tutkitaan parhaillaan ja
tilanteeseen on tulossa parannus
asenne on usein suurin ongelma esteettömyydelle, hädässä olevaa ihmistä pitää
auttaa ja hyväksyä erilaiset ihmiset
Joensuussa voisi kehittää esteetöntä matkailua
Joensuussa liikkumisen esteettömyys on hoidettu melko hyvin, mutta muilta osin
esteettömyydessä on enemmän kehittämistä
pitäisikö Joensuun vammaispoliittinen ohjelma päivittää lähiaikoina?
Joensuussa oli reilut kymmenen vuotta sitten esteettömyysasiamies. Pitäisikö tällainen
henkilö palkata myös nyt?

Edellä mainitut kommentit saatetaan asioista vastaavien tietoon mahdollisia toimenpiteitä
varten.
Yhteenvetona todettiin, että esteettömyysasiat ovat Joensuussa kohtuullisen hyvin, mutta
kehitettävää on toki monessa asiassa. 10 - 20 vuotta sitten esteettömyyteen panostettiin
kaupungissa paljon (esim. Marjalan asuntomessuilla oli pääteemana esteettömyys), mutta
asian hoito on sittemmin hiukan hiipunut.
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