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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 1/2009
Aika
Paikka
Läsnä

Ma 16.3.2009 klo 14.00 – 16.00
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, monitoimisali, 0. krs
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Anne Filali Vammaispalvelut
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Irja Jylhä, Opetustoimi (14.23 alkaen)
Ulla Virrankoski, Liikuntavirasto
Päivi Koponen, Nuorisoasiainkeskus
Kari Parkkinen, Tekninen keskus
Juha Fränti, sihteeri

Poissa

Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Anni Mannelin, Oulun läänin lihastautiyhdistys ry

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistalle lisättiin käsiteltäväksi Vesalan koulun rakennussuunnitelma (kohta
10) ja Toppilansaaren palveluasunnot Fregatti rakennussuunnitelma (kohta 7).
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 17.12.08 hyväksyminen.
Hyväksyttiin.
5. Vammaisneuvoston 2009 järjestäytyminen
Vammaisneuvoston varapuheenjohtajaksi kaudelle 2009 valittiin Lasse Jalonen.
6. Kehitysvammaisten palvelusäätiö rakentaa Ouluun asumisyksikön
Toiminnanjohtaja Markku Virkamäki esitteli asian.
Kehitysvammaisten palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen säätiö, joka
yhteistyössä Oulun kehitysvammaisten tukiyhdistyksen kanssa rakentavat
Oulun Kynsilehtoon 15-paikkaisen asumisyksikön. Palvelusäätiö on tehnyt
kaikille asumisyksikköön valituille asukkaille toimintakyvyn ja avuntarpeen
kartoituksen, lisäksi se on haastatellut asukkaiden vanhemmat (14) ja tulevat
asukkaat (13) ottaakseen heidän toiveet suunnittelussa huomioon. Asukkaista
Isokatu 47, 90100 OULU
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14 pärjää ilman apuvälineitä ja yhdellä on pyörätuoli. Kahdella asiakkaista on
näkövamma.
Esittelyn ja käydyn keskustelun pohjalta vammaisneuvosto toteaa, että
esteettömyys
on
huomioitu
jo
tämän
hetkisessä
kiinteistön
rakennussuunnitelmassa kiitettävällä tavalla.
Vammaisneuvosto esittää kuitenkin, että rakennushankkeessa huomioidaan
seuraavat seikat:





Rakennuksessa kiinnitettäisiin huomiota valaistukseen ja kontrasteihin
erityisesti näkövammaisten tarpeet huomioiden.
Invapaikkoihin tulisi selkeä merkintä.
Pihamateriaalien ja pintamateriaalien käytössä huomioitaisiin
esteettömyys.
Rakennuksen keskelle piirretty inva-wc olisi RT-ohjeen mukainen
mitoitukseltaan, tarpeeksi toimiva ja esteettä saavutettavissa.

7. Toppilansaaren palveluasunnot Fregatti rakennussuunnitelma
Arkkitehti Mika Huhtala, Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy
Arkkitehdin esittelyn ja käydyn keskustelun pohjalta vammaisneuvosto toteaa,
että esteettömyys on huomioitu jo tämän hetkisessä kiinteistön
rakennussuunnitelmassa kiitettävällä tavalla.
Vammaisneuvosto esittää kuitenkin, että rakennushankkeessa huomioidaan
seuraavat seikat:






Rakennuksessa kiinnitettäisiin erityistä huomiota valaistukseen.
Maisemaikkunoihin tulisi selkeä merkintä.
Invapaikkojen lukumäärää voisi lisätä suunnitellusta kolmesta.
Hissin nappulat sijoitettaisiin vaakatasoon ja varustettaisiin sokeain
pistekirjoituksella. Pohdittaisiin vielä mahdollisuus puhuvan hissin
hankintaan.
Pyörätuolissa istujan esteettömyyttä ajatellen erilaiset katkaisijat ja
painikkeet tulisi sijoittaa sopivalle korkeudelle ja niin, että niiden lähelle on
helppo päästä.

8. Raatti - hanke
Isännöitsijä Jari Leviäkangas, Oulun kaupunki
Raatin rakennussuunnitelmat on esitelty 4.2.2008 Vammaisneuvoston
kokouksessa ja silloisista suunnitelmista on annettu lausunto. Nyt esiteltiin
päivitetyt rakennussuunnitelmat muuttuneilta osin.
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Esittelyn ja käydyn keskustelun pohjalta vammaisneuvosto toteaa, että uusissa
rakennussuunnitelmissa muutokset eivät ole vaikuttaneet esteettömyyttä
huonontavasti.
Vammaisneuvosto toteaakin että uusissa suunnitelmissa esteettömyys on
huomioitu entistä paremmin;
-

Invalidipaikkojen määrää on lisätty (4 -> 6),
Ovet on moottoroitu kyynärkytkimellä,
Hissi, pukuhuoneet (2) ja saunat ovat pyörätuolimitoitettu,
Uima-altaisiin on tulossa invanostin .

Vammaisneuvoston näkemyksen mukaan uusissa rakennussuunnitelmissa ei
ole huomautettavaa esteettömyyden osalta.
9. Jäälin tekonurminen jalkapallohalli
Jari Mustonen
Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokouksessa 16.3.2009 Jari Mustonen
esitteli Kiimingin Riento ry:n hallihankesuunnitelmaa rakentaa Kiiminkiin Jäälin
Laivakankaan urheilualueelle harjoitushalli talvikäyttöön. Alustana on tekonurmi
ja halli pidetään puolilämpimänä käytön ajan. Kesän ajaksi halli puretaan pois ja
kenttää voidaan käyttää normaaliin tapaan. Saniteetti- ja suihkutiloina käytetään
150 m päässä sijaitsevan Laivakankaan koulun saniteettitiloja.
Jari Mustosen esittelyn ja käydyn keskustelun pohjalta vammaisneuvosto
esittää, että rakennushankkeessa huomioidaan seuraavat seikat:





Saniteettitiloihin on oltava esteetön pääsy. Vähimmäisvaatimuksena on se,
että matka hallilta koulun saniteettitiloihin tulee olla asfaltoitu.
Vammaisneuvoston toivomus kuitenkin olisi, että harjoitushallilla olisi omat
saniteettitilat käytössään.
Alueelle on järjestettävä riittävä määrä invapaikoituspaikkoja ja ne on
merkittävä riittävän selkeästi.
Kulkuyhteydet hallille on oltava esteettömiä.

10. Vesalan koulun rakennussuunnitelma
Ark.yo Timo Tyynismaa, Arkkitehtitoimisto HML Oy
Arkkitehdin esittelyn ja käydyn keskustelun pohjalta vammaisneuvosto esittää,
että rakennushankkeessa on vielä syytä huomioida seuraavat seikat:



Saattoliikennemitoitukseen lisättäisiin kaksi invapaikkaa.
Rakennuksessa kiinnitettäisiin huomiota näkövammaisia helpottaviin
kontrasteihin; kuten valaistukseen, lasipintojen käyttöön ja merkintöihin,
sekä taulupintojen valaistukseen.
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Liikuntasalin äänentoisto, sähköiset ovet ja inva-wc:n esteettömyys.
Liikuntatilasta on oltava pääsy inva-wc:n.
Induktiosilmukat liikuntasaliin.

11. Tiedoksi
- Kaupunginhallituksen päätös Vammaisneuvoston kokoonpanosta
vuodelle 2009.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Kumppanuuskeskuksessa joko 16.4 tai 17.4 klo
14.00. Sihteeri tiedottaa myöhemmin ajankohdasta.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Vakuudeksi
Juha Fränti
sihteeri
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