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OULUN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
16.6.2008

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 6/2008
Aika
Paikka
Läsnä

ti 10.6.2008 kello 14.00 – 16.30
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Isoseppä, 3. krs
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Anne Filali Vammaispalvelut, saapui kello14.40
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Päivi Koponen, Nuorisoasiainkeskus
Kari Parkkinen, Tekninen keskus
Ulla Virrankoski, Liikuntavirasto
Katja Kuusela, sihteeri

Poissa

Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Pirjo Ylikauma, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Todettiin, että esittelyt otetaan heti alkuun ja käsitellään muut asiat niiden jälkeen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan, 13.5.08, hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. Oulun Ortodoksisen seurakunnan seurakuntakeskus,
arkkitehti Martti Väisänen, Arkkitehtitoimisto Väisänen Oy
martti.vaisanen (at) ark-vaisanen.fi
Vanha seurakuntakeskus puretaan uuden tieltä. Vanha katedraali säilyy.
Rakennuskohde on matala yksikerroksinen rakennus, jossa on kaksi
sisäänkäyntiä ja ulkoluiskat on sijoitettu katoksien alle. Paikoitusalueelle on
suunniteltu yhdeksän pysäköintipaikkaa, joista yksi on invamitoitettu. Piha-alueen
materiaali on laattakiveystä ja paikoitusalue asvalttia.
Sisätiloissa ei tasoeroja juuri ole. Invawc on suunniteltu lähelle salia.
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Vammaisneuvosto kiinnitti huomionsa seuraaviin asioihin:
- ulkoluiskien tasanteissa ja käännöissä tulee huomioida sähköpyörätuolien
käyttäjät, 1,5 metrin sijaan vammaisneuvosto suosittelee 2 metrin tasanteita
- luonnonvalon lisäksi, hyvä (muunneltava) epäsuora valaistus on kaikille
miellyttävä ja tunnelmallinen
- suuriin lasioviin on syytä lisätä huomiomerkinnät
- ulko-oviin kaikkia palvelevat sähköavaukset
- saliin induktiosilmukka
6. Hintan Sale, arkkitehti Kristian Järvi, Arkkitehtitoimisto HML Oy
Rakennuskohde on yksikerroksinen liiketila osoitteessa
Mäkituvantie 8.
Tasoeroja ei liiketilaan tule, sisäänkäynnin ovet avautuvat liiketunnistimilla. Ovet
on varustettu vaakajaolla. Paikoitusalueelle on suunniteltu kolme invamitoitettua
invapaikkaa. Pieneen liiketilaan ei ole suunniteltu yleisöwc-tiloja.
Vammaisneuvosto kiinnitti huomionsa seuraaviin asioihin:
- paikoitusalueella olevat reunakiveykset tulisi poistaa
- invapaikoituspaikat on merkittävä liikennemerkein
7. Euro Motor Centerin liiketila, arkkitehti Kristian Järvi, Arkkitehtitoimisto HML Oy
Rakennuskohde on suurelta osin yksikerroksinen liiketila, johon sijoittuu
myymälä, huolto- ja varastotilat sekä ravintola. Kohteen toiseen kerrokseen
sijoittuu toimistotilat.
Paikoitusalue on esteetön ja sinne on suunniteltu invapaikoitusta. Sisäänkäynti on
katoksellinen. Pääsisäänkäynti on kynnyksetön ja ovet ovat liiketunnistimilla
avautuvat. Lasiovissa vaakajako. Aulatilaan on suunniteltu yleisöwc:t ja invawc.
Vammaisneuvosto kiinnitti huomionsa seuraaviin asioihin:
- hissi (kantokyky 450 kg)
- sähköinen oven avaus myös ravintolan sisäänkäynnille
- invapaikoituspaikat on merkittävä liikennemerkein
8. Valtakunnalliset Vammaisneuvostopäivät Ouluun 2009
Todettiin, että suunnittelija Tuula Tuomiselta tulleen viestin mukaan Kokkola on
ehtinyt vastata vammaisneuvostopäivien järjestelyihin Oulua nopeammin ja
Valtakunnallisen Vammaisneuvoston pääsihteeri Sari Loijas on menossa
tutustumaan paikkoihin. Tuominen toteaa viestissään, että jos Kokkola ei jostain
syystä ole sopiva paikka palaa hän asiaan.
Päivien kustannuksista vastaa valtakunnallinen vammaisneuvosto.
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Päätettiin, että sihteeri selvittelee tiloja varalta mm. Scandicista ja Radison
SAS:sta.
9. Seminaarityöryhmän tilannekatsaus
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen kertoi tapaamisesta Anne MustakangasMäkelän kanssa (9.6.), tapaamisen tarkoituksena oli saada lisätietoa Hyvetoiminnasta ja keskustella mahdollisista synergiakuvioista. Vammaisneuvoston
jäsenistä paikalla olivat Timo Huusko, Lasse Jalonen, Marja-Leena Kemppainen,
Päivi Koponen sekä sihteeri. Jalosen laatima muistio on tämän pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja Unto Lampinen huomautti, että varapuheenjohtaja Lasse Jalonen
on ylittänyt toimivaltansa lähestyessään mielenterveys- ja sosiaalijohtaja SirkkaLiisa Ollia sähköpostitse. Lampisen mielestä viesti oli virallista esitystä vastaava
yhteydenotto. Lampinen korosti, että esitykset ja aloitteet tekee
vammaisneuvoston kokous, ei kukaan jäsen yksinään.
Lasse Jalonen kertoi, että hänen viestinsä Ollille oli työryhmässä sovittu
tiedustelu eikä esitys. Jalonen ilmoitti, että hän eroaa välittömästi
vammaisneuvoston toimintaa kehittävän työryhmän puheenjohtajuudesta. Syyksi
hän ilmoitti, ettei voi toimia tehokkaasti, jos puheenjohtaja on em. mieltä hänen
asioidenhoitotavasta.
Päätettiin, että pidetään syksyllä suunnittelukokous, jossa laaditaan esitys
kaupunginhallitukselle vammaisneuvoston sihteerin tehtävien hoidosta.
10. Saapuneet kirjeet
- 15.5.08 kirje Valtakunnalliselta Vammaisneuvostolta, Oulun
kaupunginhallitukselle
Todettiin, ettei Lasse Jalosen oikaisuvaatimusta ole vieläkään käsitelty.
- Mielenterveysmessut 18. – 19.11.2008 esite
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(Terminaalialue, Oritkarinpuisto)
AM2016 <082146>
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(Laakeritie 2-6)
AM1983 <075265>
- Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa
Dno TEKE 2220/2006, AM 1953
- Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa
Dno TEKE 1632/2005, AM1904
11. Tiedoksi
Lähteneet: lausunnot
- 29.5.08 Pöytäkirjan ote, Oulun kaupunginhallitus
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- 31.5.08 Tarkennus aloitteeseen ”Seudullisen apuvälinepäivystyksen
perustaminen”, Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta
12. Muut esille tulevat asiat
- Sihteeri jakoi ennakkotiedotteen Vammaisten ihmisoikeusseminaarista 17.9.08.
- Timo Huusko kysyi porraskiipijästä, onko Oulun kaupunki niitä myöntänyt tai
lainannut? Anne Filali kertoi käsityksenään, että OYS myöntää/lainaa kiipijät yms.
mukaan otettavat nostimet. Filali totesi, että tekniikka kehittyy nopeasti. Ko.
apuvälineiden tarve on suuri, koska rakennuskanta uusiutuu vain noin 1 %:n
vuosivauhdilla.
13. Seuraava kokous
ke 13.8.2008 klo 14.00, Monitoimisali.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30 toivottaen vammaisneuvoston
jäsenille hyvää kesää.

Vakuudeksi

Katja Kuusela
sihteeri
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