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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 3/2013
Aika
Paikka
Läsnä

Vierailijat

Sihteeri
Poissa

pe 19.4.2013 klo 12 - 14.30
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Tuija Kemppainen, Sivistys- ja kulttuuri
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin suuralue
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Riku Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin suuralue
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan suuralue
Sinikka Vuoti, Oulunsalon suuralue
Anu Montin
Anu Eloranta
Henry Mäkelä
Katja Kuusela
Anne Filali, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry

Käsiteltiin
31§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
32§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
33§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
34§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan 2/2013 hyväksyminen
Hyväksyttiin työvaliokunnan esittämässä muodossa.
Tiedoksi työvaliokunnan muistiot 2 ja 3/2013
Merkittiin tiedoksi.
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35§ Rakennusvalvonnan esteettömyyskortit
Anu Montin, tarkastusarkkitehti
Kuultiin Anu Montinin esitys, jossa hän esitteli 12.12.2012 rakennuslautakunnassa
hyväksytyt esteettömyys- ja mitoitusohjeet. Montin korosti, että esteettömyys on
myös käyttöturvallisuutta. Anu Montin muistutti myös, että Oulussa on laadittu
esteettömyysstrategia Passeli kaupunki kaikille, joka on laaditun ohjeistuksen
pohjana. Rakennusvalvonta on avannut netissä uudet esteettömyysohjeistus-sivut.
Ohjeistusta täydennetään jatkuvasti ja niihin voi ottaa kantaa sekä esittää
tarkennettavia tai korjattavia asioita (sposti anu.montin(at)ouka.fi).
Sivut löytyvät oheisesta linkistä:
http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/esteettömyysohjeistus
Todettiin, että nopeasti kehittyvät erilaiset liikkumisen apuvälineet, kuten sähkömopot,
tuovat uusia haasteita suunnittelijoille. Toisaalta on muistettava, että nämä apuvälineet
mahdollistavat itsenäisen asioinnin ja liikkumisen, joten niiden käyttöä on hyvä tukea.
Paljon tilaa vaativien liikkumisen apuvälineiden kulkua helpottavat mm. läpiajohissit.

Anu Montin totesi, että suunnitelmissa tulisi näkyä myös ulottuvuudet ja häikäisevät
elementit. Myöskään katkaisimien sijainti ei näy suunnitelmissa, mikä on kuitenkin
olennaista esteettömän suunnittelun kannalta.
Päätös: Linkitetään rakennusvalvonnan esteettömyysohjeistus-sivut
vammaisneuvoston sivuille. Jatketaan yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa
toimivien käytäntöjen kehittämisessä.
36§ Joukkoliikenteen palvelutaso, lausuntopyyntö kaupunginhallitukselta
Anu Eloranta, joukkoliikennesuunnittelija, esitteli asian.
Päätös: Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan: Oulun seudun
liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä kuntien välisessä Oulun seudun
maankäytön ja liikenteen aiesopimuksessa on ollut tavoitteena ja yhteisenä
kärkitehtävänä lisätä henkilöautoilulle vaihtoehtoisten kulkumuotojen osuutta. ’
Joukkoliikennesuunnitelmat ovat viime vuosina tähdänneet joukkoliikenteen
palvelutason parantamiseen.
Tätä taustaa vasten Oulun ja ympäristökuntien yhteisen joukkoliikennejaoksen
hyväksymä äänestyspäätös, jonka mukaan Oulun sisäistä joukkoliikennettä
lähdettäisiin kilpailuttamaan ns. karsitun mallin pohjalta, on vammaisneuvoston
mielestä hyvin valitettava. Karsittu joukkoliikenteen palvelutaso kasvattaisi
entisestään eroa verrokki kaupunkeihin.
Vammaisille olennaisempaa kuin vuorotiheys on joukkoliikennejärjestelmän
esteettömyys: esim. kalusto, korotetut pysäkit (ainakin päälinjoilla),
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pysäkkikuulutukset, selkeät opasteet, maksupäätteet keskioville ja aikataulut, joista
esteettömät vuorot voi todeta. Henkilökunnan asenne ja osaaminen ovat myös osa
esteetöntä palvelukulttuuria. Vammaisneuvosto katsoo, että pysäkkikuulutukset
liikennevälineissä palvelisivat useiden vammaryhmien lisäksi ulkopaikkakuntalaisia
sekä maahanmuuttajia.
Hyvin toimiva joukkoliikenne saattaisi vähentää Vammaispalvelulain mukaisten
kuljetuspalveluiden tarvetta ja käyttöä, mikäli vammaisen mukana
joukkoliikennevälineissä saattaja/avustaja pääsisi maksutta.
Kun yhteiskunta karsii palveluita ja korottaa omavastuuosuuksia, joukkoliikenne
muodostuu tärkeäksi etenkin etäällä palvelupisteistä asuville niin vammaisille kuin
ikääntyneillekin. Näin ollen esteetön, mahdollisimman monipuolinen joukkoliikenne
mahdollistaisi täysipainoisen osallisuuden yhteiskuntaan ja houkuttelisi myös
autoilijoita vaihtamaan kulkutapaa.
Esteettömyys on ehdottomasti huomioitava kilpailutuksessa. Vammaisten ääntä
tulee kuulla jatkossakin kaupungin järjestämien palveluiden kehittämisessä, siten,
että vammaisten näkökulma otetaan huomioon jo suunnittelun alusta lähtien.
Vammaisneuvoston tietotaito on käytettävissä.
37§ Kastellin S-Market
Henry Mäkelä, arkkitehti-Safa, Arkkitehtitoimisto HML Oy:stä esitteli asian.
Nykyinen liikerakennus puretaan uuden tieltä. S-Markettiin kulku tulee Aapistien
kautta. Piha-alueella käytetään matalaa reunakiveä. Invapaikat sijoittuvat
pääsisäänkäynnin viereen. Sisälle tulee normimitoitettu invawc.
Päätös: Vammaisneuvosto kiinnittää huomionsa seuraaviin seikkoihin:
- suositellaan neljän invapaikan sijaan kuutta invapaikkaa
- suositellaan, että perhepaikat ovat myös sisäänkäynnin läheisyydessä
- pyydetään huomioimaan, että sisääntulon värityksessä ja kontrasteissa
huomioidaan näkövammaisten ja hahmotushäiriöisten kannalta olennainen selkeys
Sihteeri toimittaa lausunnon esittelijälle.
38§ Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2012
Päätös: Hyväksyttiin työvaliokunnan esittämässä muodossa kaupunginhallitukselle
esitettäväksi.
39§ Valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteeri Sari Loijaksen vierailu
VAMPO:N Pohjoinen ulottuvuus, kutsu liitteenä
Kaikille avoin luento- ja keskustelutilaisuus
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ma 13.5.2013 klo 17:30 - 20:00, Caritas-sali (Kapellimestarinkatu 2)
Puheenjohtaja Lasse Jalonen toimii tilaisuuden puheenjohtajana.
Perehdytysaamupäivä vammaisneuvoston jäsenille
ti 14.5.2013 klo 8:30 - 12:00
sisältää: tutustumisen Mahdollistavaan kotiin sekä perehdytyksen, kouluttajana
pääsihteeri Sari Loijas Valtakunnallinen vammaisneuvosto, paikka Oulun seudun
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö (Kiviharjuntie 8, Louhi).
Päätös: Vammaisneuvoston luottamushenkilöille maksetaan
perehdytysaamupäivästä kaupungin palkkiosäännön mukainen palkkio.
Mahdollistavaan Kotiin tutustuminen maksaa lisäksi noin 100 € + alv, joka
maksetaan vammaisneuvoston kustannuspaikalta.
40§ Palvelualueiden asiat
Ei ollut.
41§ Tiedoksi
- lähtenyt lausunto: 28.3.13 Höyhtyän suuralueen esteettömyysselvitys / Plaana Oy,
suunnittelija Leena Joensuu
- lähtenyt lausunto: 28.3.13 Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan
siirto Sivistys- ja kulttuuripalveluihin / Ouka Hyvinvointipalvelut
- lähtenyt kannanotto: 28.3.12 Henkilökohtaisen Avun Keskus Ouluun / Ouka
sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Olli
- lähtenyt esitys: 28.3.13 Joukkoliikennejaoston kokoonpanosta / Ouka kh ja kv
- lähtenyt kutsu: 6.4.13 Kutsu Ouluun asiantuntijavieraaksi / pääsihteeri Sari Loijas
Valtakunnallinen vammaisneuvosto STM
- lähtenyt kutsu: VAMPON:n Pohjoinen ulottuvuus - luento- ja keskustelutilaisuus /
vammaisjärjestöt, luottamushenkilöt, viranhaltijat, kansalaiset
- saapunut tiedote: Esteettömyystiedote 1/2013 / Invalidiliitto
- saapunut tiedote: VATESin uutiskirje 2/2013
- saapunut tiedote: Tiedote 5.4.2013 Vammaisten ja osatyökykyisten päästävä
osalliseksi yhteiskuntaa ja työmarkkinoita / Eduskunnan VAMYT-ryhmä
- saapunut vastaus: 12.4.13 Vammaisneuvoston esitys johtosääntömuutoksesta /
hallintojohtaja Ari Heikkinen
- saapunut lausuntopyyntö: Joukkoliikenteen palvelutasosta / Oulun
kaupunginhallitus
42§ Muut asiat
Veli-Matti Pyhänniska, koordinaattori/Nuorisopalvelut:
NERO-rahaa on jälleen jaossa oululaisten nuorten omaan toimintaan.
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NEROn eli lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän työn toimintarahan hakuaika on
taas käynnissä. Toimintaraha on tarkoitettu oululaisten nuorten projektien,
tapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien toteuttamiseen. Tavoitteena on käynnistää
nuorten uutta toimintaa, joka muuten voisi jäädä syntymättä. NEROa voi saada
ryhmä, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 25-vuotiaita. Yhteen projektiin NEROa
voi saada enimmillään 1 500 euroa. Nuorten NERO-toimintarahaa jaetaan
kuukausittain.
Lisätietoja Nuorten NERO-toimintarahasta, tarkemmat hakuohjeet ja
hakulomakkeet nettisivuilta.
http://www.ouka.fi/nero
43§ Seuraava kokous 24.5. klo 12.00 - 14.30
44§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30.

Oulussa 24.5.2013
Katja Kuusela
sihteeri

Lasse Jalonen
puheenjohtaja
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