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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 3/2008
Aika
Paikka

ti 18.3.2008 kello 14.00 - 16.15
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Isoseppä, 3. krs

Läsnä

Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Anne Filali Vammaispalvelut, saapui klo 14.30
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus, saapui klo 14.20
Päivi Koponen, Nuorisoasiainkeskus
Pirjo Ylikauma, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry, saapui klo 14.15
Katja Kuusela, sihteeri

Poissa

Kari Parkkinen, Tekninen keskus
Virpi Rajala, Liikuntavirasto

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin muihin asioihin Teatteri Rio sekä Hyvinvointifoorum. Tarkennusten jälkeen
esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan, 4.2.08, hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. Palloiluhalli Nallisportin laajennus
toimitusjohtaja Juho Antila
Kari Nissisen sairastumisen vuoksi kohteen esitteli Nallikari-Tennis Oy:n toimitusjohtaja
Juho Antila. Nallikari-Tennis Oy hakee kohteeseen Opetusministeriön tukea ja tarvitsee
näin ollen vammaisneuvoston esteettömyyslausunnon. Lausunto toimitetaan
osoitteeseen juho.antila (at) nallisport.com.
Kyseessä on laajennusosa, jonka rakentamisen jälkeen Nallisportin tarjoamat
harjoitustilat laajenevat kahdella salibandy-/ futsalkentällä puku- ja pesuhuonetiloineen.
Uudet tilat rakennetaan entisen hallin yhteyteen. Sekä piha-alue että sisätilat ovat
tasaista kynnyksetöntä aluetta, lukuun ottamatta katsomotiloja, jotka ovat toisessa
kerroksessa kierreportaiden päässä. Alakerrassa on myös runsaasti katsomotilaa, jonka
läheisyydessä on myös kaksi invawc:tä yleisölle. Yksi pukuhuone kuudesta on
invamitoitettu. Invapysäköintipaikkoja on varattu pääoven läheisyyteen.
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Vammaisneuvosto suosittelee seuraavia lisäyksiä/tarkennuksia:
- toinen invamitoitettu pukuhuone (peilikuva)
- sisäänkäynti automaattiovilla
- huomioidaan kontrastit ja valaistus
- kierreportaat suositusten mukaisiksi
- induktiosilmukka äänentoistojärjestelmään
6. As.Oy Oulun Metsolan Kartano
Kari Kanniainen, arkkitehti SAFA
Kohteen rakennuttaa Villa Metsola. Kohde sijaitsee Puolivälinkankaan vesitornin
läheisyydessä Mielikintiellä. Kohteeseen sijoittuu vanhusten asuntoja, dementiakoti,
Lehtorannan hoitokoti, asukastupa ja ravintola.
Kohde rakennetaan haasteelliselle rinnetontille. Rakennuttaja on velvollinen
rakentamaan meluvallin vaimentamaan moottoritien ääniä. Kohde on kolmeneljäkerroksinen. Asunnot ovat kaksioita ja kolmioita.
Kohteen luonteen vuoksi esteettömyys on hyvin huomioitu, mm. hissit on paarimitoitettu
ja asunnoissa on käytetty invamitoitusta.
Vammaisneuvosto suosittelee kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:
- invapysäköintipaikkoja tulee olla tarpeeksi sisäänkäyntien läheisyydessä
- apuväline- ja pyörätuoliliikenteelle leveämpi käytävämitoitus mahdollistaisi
kohtaamistilanteet
- pesutilat invamitoitettuja, huomioitava myös paarimitoitus
- palo-oviin urakynnykset
- induktiosilmukat tiloihin, joissa on palvelu- ja virkistystoimintaa mm. asukastupa,
ruokasalit, päivätoimintatilat sekä neuvotteluhuoneet
7. Invapaikkojen lumenpuhdistus, invapaikkojen siirto pysäköintipaikkarivin päästä muualle.
Timo Huusko toi vammaisneuvoston käsiteltäväksi joka talvisen ongelman. Lumet
kootaan yleensä ensimmäiselle tai viimeiselle pysäköintipaikalle ja ne ovat usein juuri
invapaikkoja. Huusko esitti ajatuksen, että invapaikat siirrettäisiin keskelle
pysäköintirivejä tai toiselle puolelle kadun reunaan. Huusko kertoi, että
vinopysäköinnissä olevat invapaikat ovat muutoinkin vaarallisia, kun sähköpyörätuoli on
peruutettava auton hissltä suoraan vilkkaan liikenteen sekaan ajokaistalle.
Keskusteltiin vilkkaasti aiheesta ja todettiin, että kaupungilla ei ole sanktioita yksityisille
kiinteistön hoitofirmoille, jos nämä eivät toimita lumia oikeisiin paikkoihin.
Päätettiin ottaa suoraan yhteyttä liikenneinsinööri Jorma Heikkiseen ja huomauttaa, että
kaupungin tulee valvoa sitä, että myös yksityiset huolehtivat katuosuuksistaan. Päätettiin
lisäksi esittää sanktioiden käyttöönottoa.
8. Mpk-ohjeistuksista
Timo Huusko toi vammaisneuvoston pohdittavaksi Vammaispalveluiden
vaikeavammaisten kuljetuspalvelua koskevista ohjeista kohdan, jossa vammaisen
kanssa samassa taksissa matkustavan täytyy maksaa matkasta joko puolet tai, jos
vammaisella on mukanaan avustaja, kolmanneksen matkan hinnasta. Huusko pitää
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ohjetta välillisenä syrjintänä, koska ohje ei tue vammaispalvelulain henkeä, jossa
korostetaan vammaisten itsenäisen ja osallistavan elämän tukemista. Vammaton henkilö
voi matkustaa ystäviensä kanssa linja-autolla (linja-autotaksalla) tai omalla autolla, mutta
vaikeavammaisella esim. sähköpyörätuolia käyttävällä ei läheskään aina ole mahdollista
matkustaa ystäviensä kanssa linja-autolla tai tavallisella henkilöautolla.
Aihe herätti runsasta keskustelua, mutta päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan
kokoukseen.
Keskusteltiin myös Turun hallinto-oikeuden ennakkopäätöksestä Vpl:n mukaisten
kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksista. Anne Filali kertoi, että Oulussa
käytäntönä on se, että jos/kun omavastuiden euromäärä ylittää kuukausikortin (47 €/kk),
ylimenevä osa palautetaan asiakkaille. Sihteeri huomautti, että jos asiakas käyttää kaikki
18 yhdensuuntaista matkaa kuukausilipun hinta ylittyy.
Anne Filali kertoi, että muutosten tekeminen kuljetuspalveluohjeisiin ja niiden
toteuttaminen käytännössä on todella kallista ja resursseja kuluttavaa. Asian käsittely
siirrettiin tuonnemmas.
9. Seminaarityöryhmän terveiset
”Seminaarityöryhmä” tapasi mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Ollin 22.2.08
Kumppanuuskeskuksessa. Olli kertoi sosiaali- ja terveystoimen organisaatiosta ja
asemastaan siinä. Työryhmäläiset esittivät ajatuksiaan vammaisneuvoston roolin
selkeyttämisestä ja kirkastamisesta sekä tiedustelivat Ollin kantaa siihen, missä
vammaisneuvoston paikka on Oulun kaupungin organisaatiossa. Vammaisneuvosto on
poikkihalllinnollinen asiantuntijaelin, jonka kaupunginhallitus on asettanut, työryhmäläiset
ihmettelivät vammaisneuvoston nykyistä asemaa sosiaali- ja terveystoimen alaisena
toimielimenä. Vammaisneuvoston sihteeri nosti esille joillakin paikkakunnilla toimivat
esteettömyys- ja vammaisasiamiehet.
Työryhmä otti vastaan Sirkka-Liisa Ollin ehdotuksen, että hän selvittää asiaa sosiaali- ja
terveystoimessa ja selvittää, voisiko vammaisneuvosto toimia Hyve-toiminnan rinnalla.
Marja-Leena Kemppainen keskustelee asiasta epävirallisesti apulaiskaupunginjohtaja
Päivi Laajalan kanssa.
Marja Leena Kemppainen kertoi keskustelleensa apulaiskaupunginjohtaja Laajalan
kanssa. Laajala yhtyi Ollin ja vammaisneuvoston kantaan, että vammaisneuvoston
toiminta on poikkihallinnollista, mutta, että se tässä vaiheessa sopisi parhaiten Hyvetoiminnan alle. Päätettiin jatkaa asian selkiyttämistä.
10. Hallintokuntien asiat
- Virpi Rajala on ollut yhteydessä sihteeriin ja pyytänyt, että Raatin liikuntakeskuksen
rakennussuunnitelmasta annettua lausuntoa täsmennettäisiin, siten että
kuntoaltaaseen vaadittaisiin luiskia. Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti, että ko.
tarkennus on syytä tehdä.
- Anne Filali kertoi, että Vammaispalveluiden ja Oys:in yhteinen apuvälinetyöryhmä oli
käsitellyt vammaisneuvoston esitystä apuvälinepäivystyksestä ja pyytänyt
vammaisneuvostoa määrittelemään apuvälineet, jotka ko. päivystyksen piiriin tulisi
liittää. Päätettiin, että Timo Huusko ja Unto Lampinen valmistelevat listaa.
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11. Saapuneet kirjeet
- 31.1.08 Tekninen Keskus, Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa
AM1985 <073137>
- 5.2.08 Valtakunnallinen vammaisneuvosto, tiedote 1/2008
- 6.2.08 Tekninen Keskus, Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa
Hiukkavaaran kaavarunko
- 12.2.08 Tekninen Keskus, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(Rautatienkatu) AM1996 <074109>
- 29.2.08 Tekninen Keskus, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(Kisakenttä) AM1946 <06699>
(Paattikuja 4) AM1979 <071959>
- esteettömyysstrategian ohjausryhmän aloitusneuvottelu 6.2.08 muistio (liite)
- Vaasan ja Nastolan kaupunkien vammaisneuvostojen yhteydenotot
- kysely Vaasam vanelta, kysely ja vastaukset liitteenä
- Turun hallinto-oikeuden ennakkopäätös Vpl:n mukaisten kuljetuspalvelumatkojen
omavastuuosuuksista, liite
- Tekninen Keskus, Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa
(veturikortteli; Lyötynkatu, Vislauskuja, Rautatienkatu, Madetojanraitti, Veturiaukio)
AM1996 <074109>
12. Tiedoksi
Lähteneet: lausunnot
- lausunto 6.2.08, Oys, Kirurgian Avohoitotalo, Arkkitehtitoimisto Pekka
Lukkaroinen

-

lausunto 6.2.08, Raatin liikuntakeskuksen rakennussuunnitelma, Oulun
Kaupunki/Tekninen keskus/Tilapalvelut Jouni Rautiola

13. Muut esille tulevat asiat
Teatteri Rio, siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Hyvinvointifoorumi 1.4.08
Jorma Inkamo ja Unto Lampinen osallistuvat.
14. Seuraava kokous
tiistai 15.4.08 klo 14.00.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.15.

Vakuudeksi

Katja Kuusela
sihteeri
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