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OULUN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO
15.8.2011
VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 6/2011
Aika:

ke 15.6.2011 kello 13.30 – 15.30

Paikka:

Oulu10, Kokoushuone 156

Läsnä:

Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Anne Filali Vammaispalvelut
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Päivi Koponen, Nuorisoasiainkeskus
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Juha Fränti, SOTE, sihteeri

Poissa:

Kari Parkkinen, Tilakeskus
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Virpi Rajala, Liikuntavirasto

Päätöspöytäkirja 6/2011
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.30.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 5/2011 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. Esitys vammaisasiamiehen saamiseksi Ouluun
Timo Huusko, Kynnys ry Oulun Itsenäisen Elämän Keskus
Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi (Liite 1).
6. Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita
- lausunto matkakeskuksen rakentamissuunnitelmasta (Liite 2)
PL 58, 90015 Oulun kaupunki
Isokatu 47, 90100 OULU
oulun.vammaisneuvosto@mail.suomi.net
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-

kaupunginteatterin invapysäköinnin laajentaminen (Liite 3)

Madetojan salin invapysäköintipaikkojen katselmointi 8.6.2011 (Timo Huusko &
Kari Parkkinen)
Katselmoinnissa ilmenneitä pysäköinnin ongelmia:
- Pysäköintipaikat ovat nyt ikkunoiden edessä sisäänkäynnin molemmin puolin,
oikealla kaksi ja vasemmalla 4 paikkaa.
- Pysäköintipaikoille ajettaessa on hankalaa ylittää kadun reuna autolla.
- Lyhtytolppa sojottaa alueen keskellä ja on vaikeasti havaittavissa autoa
siirrettäessä.
- Lähinnä ovea sijaitsevilla paikoilla autot sulkevat pääsyn luiskalle pyörätuolilla
tai rollaattorilla liikkuvilta.
- Paikkoja on kauempana ovesta ajoradan toisella puolella kaksi. Merkki on
muutaman metrin sivussa paikoista, joita sen pitäisi osoittaa.
- Kadun ylitys korkeiden reunojen takia vaikeaa liikuntarajoitteiselle.
Parannusehdotukset:
- Pysäköinti siirretään kauemmas ovilta.
- Aluksi siirretään invapysäköinti-tarroja ikkunoissa.
- Jalkakäytävän reunoja loivennetaan asvaltilla.
- Pysäköintiruudut merkitään asvalttiin.
- Suunnitelman mukaan kahden vuoden sisällä koko etupiha-alue suunnitellaan
ja rakennetaan uudelleen, tällöin olisi hyvä korjata myös em. esteet.
7. Vammaisneuvoston kannanotto erityisliikunnan maksujen korotukseen
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Hyväksyttiin työvaliokunnan muotoilema kuntalaisaloite asiassa (Liite 4).
8. Vammaisneuvoston syksyn kokousaikatauluista sopiminen
11.8, 8.9, 6.10, 1.11, 1.12 kaikki kokoukset klo 13.30 – 15.30, paitsi 1.12 klo
11.30 – 13.30.
9. Hallintokuntien asiat
Ei ollut.
10. Tiedoksi
Kuultiin Irja Jylhän selvitys koulutusmatkalta erityisopetuksen kansallisilta
kehittämispäiviltä 28. – 29.4.2011.
11. Saapuneet kirjeet
STM; Kutsu Valtakunnalliseen vammaisneuvostopäivään 3.11.2011.
PL 58, 90015 Oulun kaupunki
Isokatu 47, 90100 OULU
oulun.vammaisneuvosto@mail.suomi.net
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STM; Kutsu Henkilökohtaisen avun päiville 27. – 28.9.2011.
12. Muut esille tulevat asiat
Päätettiin tilata vammaisneuvoston käyttöön 5 kpl SFS-käsikirja 48-1
Esteettömyys. Osa 1.
13. Seuraava kokous
Torstaina 11.8 klo 13.30.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.36.

PL 58, 90015 Oulun kaupunki
Isokatu 47, 90100 OULU
oulun.vammaisneuvosto@mail.suomi.net

LIITE 1

Vammaisasiamiehen toimen perustaminen Ouluun

Vammaisasiamies tekee yhteistyötä kaupungin hallintokuntien sekä vammaisja potilasjärjestöjen kanssa. Vammaisasiamies toimii vammaisneuvoston ja
vammaistyöryhmien sihteerinä ja valmistelijana. Hän kerää ja jakaa
vammaisasioista ajankohtaista tietoa päättäjille, valmistelijoille,
vammaisjärjestöille ja asukkaille
Vammaisten perusoikeuksien toteutumisen seuranta ontuu sekä
valtakunnallisesti että kunnallistasolla. Vammaisjärjestöjen mukaan
vammaiset kokevat syrjintää mm. työelämään pääsyn ja palvelujen
riittävyyden suhteen. Myöskään ympäristön esteettömyyteen ei kiinnitetä
tarpeeksi huomiota. Jo nyt on joissain kunnissa perustettu kunnallisen
vammais- tai esteettömyysasiamiehen virka. Esimerkiksi Tampereella,
Helsingissä ja Espoossa näin on toimittu. Vammaisjärjestöjen mukaan tästä
käytännöstä tulee tehdä valtakunnallinen. Toimi on tärkeä osa uuden Oulun
rakentamisessa palveluiden saatavuuden ja laadun seurannassa.
Toimi sijoittuu Vammaispalveluihin ja on riippumaton toimija, kuten sosiaali- ja
otilasasiamiehetkin.
Kustannusvaikutukset noin 60 000 e/vuosi.

KYNNYS RY / OULUN ITSENÄISEN ELÄMÄN KESKUS

LIITE 2
Juha Paldanius
Arkkitehtitoimisto Juha Paldanius Oy
Oulun kaupungin vammaisneuvoston lausunto rakennushankkeen esteettömyydestä
OULUN MATKAKESKUS
Oulun kaupungin vammaisneuvosto käsitteli 23.3.2011 kokouksessaan ja 8.6.2011
työvaliokunnassaan Oulun Matka-/kauppakeskuksen rakentamissuunnitelmaa jota
esitteli arkkitehti Juha Paldanius.
Matkakeskus on Rautatienkatu 15 -17 tuleva 6-kerroksinen rakennus, jonka eri
toimintoja ovat: matkakeskus, liikekeskus, toimistotilat, asuinkerrostalo sekä
alikulkutunneli. Koko rakennuksen kerrosala on 21 959 kem2.
Hankkeen esittelijän mukaan esteettömyys on huomioitu suunnittelussa seuraavasti;
autopaikoitukseen on varattu kaikkiaan 20 invapysäköintipaikkaa, sisäänkäyntien
kynnykset ovat enintään 20 mm, käyntiovien valoaukko on vähintään 850 mm ja
pyörätuolille varattu kääntymistila Ø1500 mm, asuntohisseissä vapaa leveys 1100
mm ja vapaa syvyys 1400 mm, toimisto/liiketilojen hisseissä vapaa leveys 1100-1200
mm ja vapaa syvyys 1400-2100 mm, henkilö/tavarahississä (yhteys alikulkutunnelista
1-2. kerroksiin) vapaa syvyys 2250 mm, kääntymistila kaikkien hissien edessä min.
Ø1500 mm.
Vammaisneuvoston näkemyksen
huomioitu monipuolisesti.
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Vammaisneuvosto pyytää vielä huomioimaan;










että ulkoalueiden pinnoitteissa huomioidaan ohjausraidat näkövammaisille,
että ulko-ovien on oltava kevennettyjä aukaisultaan ja niiden kynnykset voivat
olla enintään 20 mm korkeat,
että pääoven tulee olla automaattiovi tai kevennetty oven aukaisu,
että lasiseinät merkitään selkeästi,
että julkisten tilojen hissit olivat ns. puhuvia hissejä,
että hissien standardimitoitus 1100 mm X 1400 mm ei ole riittävä nykyisille
sähköpyörätuoleille,
että erityistä huomiota kiinnitettäisiin tilojen akustiikkaan,
että palvelutiskien korkeudessa huomioitaisiin myös pyörätuoliasiakkaat,
ja että opasteiden ja näyttöjen suunnittelussa ja sijoittelussa huomioitaisiin
myös näkövammaiset ihmiset.

______________________________
MERK.
Unto Lampinen
puheenjohtaja

Juha Fränti
sihteeri

LIITE 3

KUNTALAISALOITE
Oulun kaupungin vammaisneuvosto

Oulun kaupunginteatterin invapysäköintipaikkojen riittämättömyys

Oulun kaupungin vammaisneuvosto on 15.6 kokouksessaan käsitellyt Oulun
kaupunginteatterin invapysäköintipaikkojen riittämättömyyttä. Nykyisellään Oulun
kaupunginteatterilla ja Oulun kaupunginkirjastolla on yhteisesti vain kaksi
invapysäköintipaikkaa. Pysäköintipaikkoja on käyttöön nähden aivan liian vähän ja lisäksi
pysäköintipaikat ovat liian vaikeakulkuisia. Seuraava lähin invapysäköintipaikka (1) on
makasiinien luona.
Vammaisneuvosto esittää, että Oulun kaupunginteatterin välittömään läheisyyteen
sijoitettaisiin vähintään kaksi pysäköintipaikkaa lisää. Samalla olisi syytä tarkastella koko
torin aluetta kokonaisuutena invapysäköinnin näkökulmasta.

Oulun kaupungin vammaisneuvoston puolesta

merk. Unto Lampinen
Unto Lampinen
Vammaisneuvosto pj.

merk. Lasse Jalonen
Lasse Jalonen
Vammaisneuvosto vpj.

LIITE Juhani Pukin Vammaisneuvostolle osoittama kirje

LIITE 4

KUNTALAISALOITE
Oulun kaupungin vammaisneuvosto

Erityisliikuntaryhmien kausimaksun korotus

Oulun kaupungin vammaisneuvosto on 15.6 kokouksessaan käsitellyt Oulun kaupungin
liikuntalautakunnan esitystä erityisliikuntaryhmien kausimaksun korottamiseksi.
Monille vammaisryhmille erityisliikuntaryhmät on ainoa tapa harjoittaa tavoitteellista
liikuntaa, mikä auttaa heitä arjessa selviytymisessä. Yhdessä liikkumisella on myös
sosiaalisesti suuri merkitys ryhmiin osallistuvien ihmisten elämässä.
Oulun vammaisneuvosto toivoo, että näin suuresta korotuksesta luovuttaisiin ja korotukset
olisivat kohtuullisia, sillä monet pitkäaikaissairaat vaikeavammaiset ovat pienituloisia.

Oulun kaupungin vammaisneuvoston puolesta

merk. Unto Lampinen
Unto Lampinen
Vammaisneuvosto pj.

merk. Lasse Jalonen
Lasse Jalonen
Vammaisneuvosto vpj.

Liite. Oulun Reumayhdistys ry:n vetoomus maltillisten kausimaksujen puolesta

