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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEUV 19.08.2021 § 34
Ehdotus:
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Totesi.
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Asialistan hyväksyminen
VAMNEUV 19.08.2021 § 35
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää hyväksyä asialistan.
Päätös:
Vammaisneuvosto hyväksyi asialistan sellaisenaan.
Lisäksi käsiteltiin asia:
- PKO:n toriparkin maksuautomaatin käytön opastustilaisuus.
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Kiitokset vammaisneuvostolle
VAMNEUV 19.08.2021 § 36
2120/00.01.02.06/2021
Uusi kansiliapäällikkö Jenni Jokela esittäytyy ja kiittää vammaisneuvostoa
ansiokkaasta työstä.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi kiitokset ansiokkaasta työstä ja ja totesi
yhteistyön edistäneen vammaisten oloja. Vammaisneuvoston mukaan Joensuussa
on huomioitu esteettömyysasiat hyvin. Vammaisneuvosto tekee jatkossa myös
aktiivisesti yhteistyötä kaupungin viranomaisten ja muiden tahojen kanssa
vammaisten olojen kehittämiseksi. Tästä eräänä merkittävänä esimerkkinä on
Parafest, joka osoittaa, että kulttuuri kuuluu kaikille.
Kansliapäällikkö Jokela totesi, että vammaisneuvosto on toiminut erityisen
aktiivisesti ja ottanut reippaasti kantaa useisiin valmistelussa oleviin asioihin.
Vammaisneuvosto on pitkäjänteisesti edistänyt esteettömyyttä mm. lausunnoillaan
uusien ja nykyisten rakennusten sekä eri alueiden suunnittelussa. Lisäksi
vammaisneuvoston huomiot liittyen pysyvään infraan, kuten erityisryhmien
asumiseen, teiden ja katujen hoitoon sekä invapysäköintipaikkojen riittävyyteen
ovat merkittäviä, sillä niillä on suora vaikutus asioiden valmisteluun ja asukkaiden
saamaan palvelutasoon.
Vammaisneuvosto on Jokelan mukaan tehnyt myös merkittävää työtä
saavutettavuuden edistämiseksi. Vammaisneuvoston lausunnot turvaavat arjen
toimivuutta ja tuovat mahdollisuuksia virkeään ja aktiiviseen arkielämään.
Jokelan mukaan vammaisneuvoston ja entisen vammaisneuvoston sihteerin Pertti
Virolaisen yhteistyössä tekemä vammaispoliittinen ohjelma ohjeistaa ja antaa
viitekehyksen kaupungin toimille.
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Tiedoksi merkittävät asiat
VAMNEUV 19.08.2021 § 37

Puistosuunnittelu tiedottaa:
1) Kuhasalon virkistysalueen rakentaminen
Reitit ja tulipaikat ovat jo lähes valmiit. Alkusyksystä alueella aloitetaan
pysäköintialueen laajentamisen rakennustyöt. Puistosuunnittelu toivoo
vammaisneuvoston kanssa pidettävää Kuhasalon esteettömyyskatselmusta
syksymmälle, kun virkistysalueen pysäköintipaikoillakin on taas turvallista liikkua.
Puistosuunnittelu tiedustelee, voiko Kuhasalon kiertelyn tehdä yhteistyössä
vanhusneuvoston kanssa? Vammaisneuvostoon ollaan yhteydessä Kuhasalon
rakennustöiden edetessä.
2) Karsikon rantaraitin parantaminen
Kaupunkirakennepalveluissa suunnitteluinsinööri Mika Kokko on tehnyt
suunnitelmaluonnoksen Karsikon puolen rantaraitin parantamisesta välille
Pekkalansilta-Oksalankatu. Suunnitelma oli nähtävillä heinäkuun lopussa. Nykyisen
puistoväylän paikalle rakennetaan n. 3 metriä leveä murskepintainen ja valaistu
rantaraitti. Raitin rakentamiselle on saatu valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn
investointiohjelman kautta, ja se rakennetaan osissa. Tänä vuonna rakennettava
osuus on välillä Pekkalan silta-Hiiliruukinkatu.
3) Arboretumin kehittäminen, suunnittelu
Syksyllä aloitetaan puulajipuiston suunnittelu. Arboretum, eli puulajipuisto, on noin 65
hehtaarin laajuinen alue Linnunlahdella. Suunnittelussa keskitytään alueen
virkistystoimintoihin; esimerkiksi Honkarannan uimarannan pysäköinnin ja varusteiden
parantamiseen. Suunnittelutyö tehdään kaupunkilaisia ja lähialueen asukkaita ja
toimijoita osallistaen.
4) Perhe- ja toimintapuisto
Viime vuonna/alkuvuodesta tehtiin perhe- ja toimintapuiston toiminnoista nettikysely,
jonka perusteella aloitettiin konsultin tekemänä yleissuunnittelu. Perhe- ja
toimintapuiston suunnitelmaluonnos esitellään vammaisneuvostolle, kunhan se
valmistuu. Suunnitelmaluonnos asetetaan myös nähtäville. Yleissuunnitelman on
tarkoitus valmistua tänä vuonna. Puiston rakennussuunnittelu ja rakentaminen ajoittuu
seuraaville vuosille.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi.
Vammaisneuvosto päätti, että Kuhasalon virkistysalueen esteettömyyskatselmus
voidaan tehdä yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa, kunhan puistosuunnittelu
ilmoittaa turvallisen ajankohdan, jolloin katselmus voidaan tehdä.
Karsikon rantaraitin parantaminen ja varsinkin rantaraitille tuleva valaistus koettiin
vahvasti kannatettavaksi asiaksi. Vammaisneuvosto kuitenkin lausui, että
murskepintaisen raitin tulee olla riittävän kova, jotta sitä pitkin pääsee pyörätuolilla ja
sähkömopolla.
Vammaisneuvosto totesi, että myös Abroretumin alueen kehittäminen on
kannatettavaa, koska alue on todella kaunis. Vammaisneuvosto totesi, että on hyvä,
että alueelle on hiljattain lisätty roskasäiliöitä. Alueen pysäköintipaikat ovat kuitenkin
vähäiset, ja vammaisneuvosto ei ole huomannut siellä olevan invapysäköintipaikkoja.
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Abroretumin alueelle pitäisi myös viedä tupakoinnin kieltomerkkejä. Alueella on välillä
todella paljon tupakan tumppeja.
Vammaisneuvosto antaa mielellään lausunnon perhe- ja toimintapuiston
suunnitelmaluonnoksesta ja sen esteettömyydestä, kunhan suunnitelma etenee.
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Muut mahdolliset asiat
VAMNEUV 19.08.2021 § 38
1. Tilapäisten liikennejärjestelyiden esteettömyyden testaaminen Joensuun
rautatieaseman alueella
Vammaisneuvostoon kuuluvat Arja Pappinen ja Salli Alajuuma tekivät
rautatieasema-alueen tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevan
esteettömyyskartoituksen Väyläviraston pyynnöstä 5.8.2021. Arja Pappinen ja
Salli Alajuuma kertovat esteettömyyskartoituksessa ilmenneistä seikoista.
Odotustilan (R-kioski) suunnalta asema-alueelle tultaessa jalkakäytävän reuna on
liian korkea. Ensimmäinen madallettu kohta reunassa on vanhan
asemarakennuksen kohdalla eli asema-alueen toisessa päässä.
Sähköpyörätuolilla tai yksin pyörätuolilla liikuttaessa siirtyminen tieltä asemaalueelle on mahdotonta, koska tällöin joutuu kulkemaan linja-autopysäkkien ja
ajoradan läpi. Lisäksi odotustilan suunnalta asema-alueelle tultaessa ei ole
suojatietä siitä huolimatta, että tämä on suositeltu lähestyminen asemalle. Tästä
löytyy myös maininta Väyläviraston toimittamasta muistiosta, joka lähetetään
kokouksen pöytäkirjan oheismateriaalina.
Rautatieasemalla oleva ramppi oli testaajien mielestä liian jyrkkä molempiin
suuntiin. Nykyisen rampin asfalttipään kaltevuuden loiventamiselle olisi myös tilaa.
Tästä myös löytyi maininta muistiosta.
Opastus on epäselvää ja riittämätöntä. A4-tyyppiset opasteet eivät erotu
ympäristöstä. Tämä on myös kirjattu muistioon.
On myös muita epäkohtia. Mm. liikenneympyrä ruuhkaantuu ja tukkeentuu.
Testaajille oli kerrottu, että liikennejärjestelyjen esteettömyys paranee syksyn
aikana rakennustöiden edetessä.
Väylävirasto kertoo olleensa yhteydessä Joensuun kaupungin
kaupunkirakennepalveluihin esteettömyyskartoituksen osalta.

2. Joensuun rautatieaseman liikennejärjestelyt
Vammaisneuvostoon on ilmaistu huoli, ettei ns. normaalitaksilla pääse junalaiturin
lähelle. Suuri osa (erityisesti näkövammaiset) vammaispalvelulain tai
Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) asiakkaista käyttävät ns. normaalitaksia, eikä
kaikilla liikuntaesteisen pysäköintitunnusta, joka oikeuttaisi pysäköinnin ao.
paikassa. Vammaisneuvosto päätti selvittää pysäköintitilanteen, ja saako
invapaikoille pysäköidä maksutta vuosittaisella ilmoituksella. Samalla tarkistettiin
torin aluspysäköinnin tilanne.
Ilmeni, että aseman pysäköintihallissa on mahdollista pysäköidä 30 minuuttia
ilmaiseksi.
Lisäksi liikuntaesteisten pysäköintitunnusten omaavilla on mahdollista pysäköidä
maksutta PKO:n Sokoksen, aseman pysäköintihallin ja torin alusen parkkipaikoilla.
Todistus invapysäköintioikeudesta on käytävä näyttämässä Sokosen infossa,
jossa samalla myönnetään lupa pysäköidä edellä mainituissa parkkipaikoissa
vuodeksi kerrallaan.
Yksin toriparkissa on tällä hetkellä noin 180 aktivoitua ilmaista invapysäköintilupaa
käytössä.
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3. Joensuun kapungin liikuntapalveluissa on otettu käyttöön EU:n
vammaiskortti
Elokuusta 2021 alkaen Joensuun liikuntapalveluissa on käytössä kaksi
vammaiskorttia – Vammaisliikuntakortti ja EU:n Vammaiskortti. Aiemmin käytössä
ollut vammaisavustajakortti käy toistaiseksi, mutta uusien avustajakorttien
myöntäminen lopetettiin 31.7.2021.
Joensuun liikuntapalveluissa EU:n vammaiskortti oikeuttaa avustajan
maksuttomaan sisäänpääsyyn Vesikossa, Rantakylän uimahallissa ja
maaseutualueiden kuntosaleilla. Kaupungin verkkosivuille on päivitetty
esteettömyystiedot kaikista liikuntapalveluiden korttikohteista, joihin kuuluvat
aiemmin mainittujen lisäksi myös esteettömät luontokohteet. Joensuun
kaupungilla EU:n Vammaiskortti on käytössä jo museoissa, orkesterilla ja Jojon
busseissa. Lisätietoa vammaiskorteista ja hakuohjeet on luettavissa osoitteessa
https://www.joensuu.fi/vammaiskortti.
Huomioitavaa on, että EU:n vammaiskortti oikeuttaa avustajan ilmaisen
sisäänpääsyn Vesikkoon myös muille EU:n vammaiskortin haltijoille kuin
Joensuun kaupungin kuntalaisille. EU:n Vammaiskortti on käytössä useiden
kuntien eri palveluissa kaikille kortinhaltijoille. EU:n vammaiskorttikohteet ovat
listattuna vammaiskortti.fi sivustolle.
4.

PKO opastaa Toriparkin maksuautomaatin käytössä
PKO järjestää erityisesti seniorikansalaisille suunnatun maksuautomaatin
opastustilaisuuden Toriparkissa tiistaina 31.8. kello 10. Opastuksessa neuvotaan
mm. miten maksaminen onnistuu, ja mitä maksuvaihtoehtoja on. lmoittautumiset
24.8. mennessä Leena Karvonen, sähköpostilla leena.karvonen@sok.fi tai p. 010
762 2008.

5. Alustava aikatauluvalmistelu syksyn ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi
Vammaisneuvoston seuraavan kokouksen ajankohdaksi ehdotetaan:
- 16.9.2021 klo 14 kaupunginhallituksen kokoushuone
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi.
Vammaisneuvostossa todettiin, että rautatieasema-alueen rakentamisen edetessä
kulkuväylien esteettömyys on turvattava koko rakentamisalueella mm. linjaautoaseman edessä siten, ettei esteettömyys koske ainoastaan rautatie-aseman
edustaa vaan kokonaisuudessaan rakenteilla olevaa aluetta. Vammaisneuvosto
päätti tutustua Väyläviraston muistioon ja pyytää kaupunkirakennepalveluja
kommentoimaan rautatieaseman ympäristön esteettömyyttä ja Väyläviraston
muistiota. Vammaisneuvosto on myös kiinnostunut tietämään, onko mahdollista
lisätä invapaikkoja rautatieaseman lähellä olevalle kiveytykselle.
Vammaisneuvosto päätti kutsua PKO:n kertomaan ja keskustelemaan, miten
vammaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitu PKO:ssa.
Vammaisneuvosto päätti, että seuraava kokous on 16.9.2021 klo 14.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto ja peruste:
Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä
päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

