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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 5/2012
Aika
Paikka
Läsnä

Sihteeri
Poissa

ke 16.5..2012 kello 13.30 – 15.40
Oulu10, Kokoushuone 156
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Maarit Niva, Hyvinvointipalvelut
Kari Parkkinen, Tilakeskus
Martti Tihinen, Yli-Iin vanhus- ja vammaisneuvosto
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan vammaisneuvosto
Katja Kuusela
Anne Filali, Hyvinvointipalvelut/Palveluohjausyksikkö
Mikko Marjomaa, Kiimingin vammaisneuvosto
Juhani Nissilä, Oulunsalon vanhus- ja vammaisneuvosto
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Päätöspöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 4/2012 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 4/2012
Merkittiin tiedoksi.
5. Rotuaarin rakennusaikainen esteettömyys
Sami Hietakangas, Rakennuttajainsinööri
Oulun kaupunki/yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/katu- ja viherpalvelut
Sami Hietakangas kertoi, että Rotuaarin rakentaminen pyritään tekemään
tarkkaan suunniteltujen vaiheistusten mukaisesti, missä on otettu huomioon
kevyen liikenteen esteetön kulku ja järjestäminen. Alueen rajaaminen ja
aitaaminen on monien asioiden kompromissi ja on pyritty vaiheistuksessa
ottamaan huomioon niin alueella liikkuvien ihmisten (mm. näkövammaiset), kuin
liikkeenharjoittajien tarpeet työturvallisuutta vaarantamatta. Laajalla
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peruskorjaustyömaalla tulee aina jossain vaiheessa sellainen tilanne, että
joudutaan liikkumaan murskepinnalla, joka voi tuottaa hankaluuksia
pyörätuolilla/lastenvaunuilla liikkuville. Vaiheistusta suunniteltaessa lähtökohtana
on ollut se, että jotain työalueen kulkuyhteyttä pidetään ns. kovalla pinnalla
mahdollisimman pitkään, jotta murskepintaisia kulkureittejä olisi mahdollisimman
vähän. Päällystystyöt pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti tietyn
työvaiheen/alueen valmistuttua.
Hietakangas kertoo, että he ovat tiedostaneet Rotuaarin rakentamisen
ensimmäisen vaiheen aikaiset ongelmat kevyen liikenteen järjestämisessä, joten
rakentava palaute on hyvä saada välittömästi työn aikana, jotta siihen voidaan
reagoida. Asiasta on keskusteltu urakoitsijan (Oulun Tekninen liikelaitos)
edustajan kanssa ja tänä vuonna pyritään kiinnittämään esteettömyysasioihin
entistä enemmän huomiota.
Liitteenä tekstiä tarjouspyyntöasiakirjasta.
Yhteyttä Rotuaarin rakennusaikaisista esteettömyysasioista voi ottaa 044 703
2111 tai sami.hietakangas@ouka.fi.
Keskusteltiin myös Rotuaarin aukion pyöräparkeista. Pyörät on haluttu pois
aukiolta, mutta miten suhtaudutaan kolmipyöräisiin pyöriin, jotka ovat käyttäjilleen
apuvälineitä?
Sovittiin yhteinen katselmus Rotuaarin uudesta osasta 5.6.2012 klo 15. Kysytään
mukaan Minna Soinista ja Ville Vanhataloa.
6. Esittelykierros ja vammaisneuvoston toimintaperiaatteet
Uuden Oulun vammaisneuvostojen edustajat mukana ensimmäistä kertaa.
Käytiin lyhyt esittelykierros. Uuden Oulun vammaisneuvostoista olivat mukana
Pirkko Tähtelä Haukiputaalta ja Martti Tihinen Yli-Iistä. Sihteeri kertoi
toimintaperiaatteista.
Päätettiin, että sihteeri toimittaa kaikille voimassaolevan Oulun kaupungin
vammaisneuvoston toimintasäännön.
7. Vammaisneuvoston taloustilanne
Merkittiin tiedoksi.
8. Hallintokuntien asiat
Irja Jylhä nosti esille Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön invapaikkojen
määrän, joita on vain yksi. Paikkoja tulisi ehdottomasti olla kaksi, mieluummin
kolme, oppilaitoksen luonteen huomioiden.
Tervaväylän koulu Lohipadon yksikkö
Myllytullinkatu 7, 90130 Oulu
Päätettiin, että sihteeri on suoraan yhteydessä liikenneinsinööri Jorma
Heikkiseen.
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Osallisuusasiantuntija Maarit Niva Hyvinvointipalveluista esitteli Oulun kaupungin
uuden organisaatiokaavion. Niva toimittaa sen sihteerille, kaikille jäsenille
jaettavaksi.
Kari Parkkinen nosti esille, että on jäämässä eläkkeelle. Hän on ollut sekä
Teknisen keskuksen että Tilakeskuksen edustajana vammaisneuvostossa.
Keskusteltiin siitä, mistä hänen tilalleen saataisiin arkkitehtinäkökulman tuova
esteettömyysasiantuntija. Päätettiin esittää, että jos mahdollista niin,
rakennusvalvonta ja tilakeskus nimeäisivät yhteisen edustajan. Tahojen tulee
tehdä kaupunginhallitukselle esitys.
9. Terveiset tilaisuuksista
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
10. Tulevat tilaisuudet ja tapahtumat
- Koulutustilaisuus ”Sosiaalihuollon lainsäädäntöä ja kehittämistyötä”
22.5.2012 klo 8.30 - 16.00, ODL Wegeliussali, 100 €/hlö
Päätettiin, että Sakari Murtovaara osallistuu koulutukseen, vammaisneuvoston
kustantamana, myös lounas korvataan.
- VIA–suviseminaari:
Havaintoja ja kokemuksia vammaisten asumisesta
29.5.2012 klo 9.00 -15.30, Messukeskus Holiday Inn, Helsinki
- Kahdeksannet Henkilökohtaisen avun päivät 26.-27.9.2012, Kuntatalo, Hki
Teemana: Henkilökohtainen apu toimivaksi
Päätettiin, että sihteeri laskee ensi kokoukseen kustannuksia esim.
11. Saapuneet kirjeet
- kh Dno TILAKESK; 1400/67/2009
Linnanmaan urheilualueiden ja uimahallin tarveselvityksen päivitys
- Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
12. Lähteneet kirjeet/lausunnot
- esitys 2.5.2012, Uuden Oulun vammaisneuvosto, Uuden Oulun
yhdistymishallitus / toimitettu Maarit Alikoskelle käsiteltäväksi vaikuttamisen ja
osallisuuden toimikuntaan, tiedoksi Sirkka-Liisa Olli (liite)
- lausunto 2.5.2012, Linnanmaan uimahalliin erillispukuhuone ja peseytymistilat,
Nina Epäilys
- lausunto 7.5.2012, Haukiputaan koulun tilaohjelma, Haukiputaan kunta
- lausunto 7.5.2012, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan
kehitysvammaisten asumispalvelun kehittäminen ja siirtäminen Oulun kaupungin
toiminnaksi, Tommi Heikka
13. Muut esille tulevat asiat
Maarit Niva nosti esille Oulun kaupungin päihde- ja mielenterveysraportin. Hän
esittelee asian vammaisneuvostolle myöhemmin.
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14. Seuraava kokous ti 12.6.2012
Päätettiin, että sihteeri katsoo kokoustilat syksyn kokouksille siten, että
ensimmäinen kokous olisi 28.8. ja siitä eteenpäin noin kolmen viikon välein.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40.

Oulussa 12.6.2012

_______________________
Katja Kuusela
sihteeri

_______________________
MERK. Unto Lampinen
puheenjohtaja

LIITE 1, kohtaan 5
Tekstiä tarjouspyynnöstä:
Työmaajärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota esteettömään
kulkuun ja kulkuyhteyksien sekä kiinteistöjen huoltoliikenteen
järjestämiseen. Rakennusurakan jokaisessa vaiheessa on työmaan ohi ja
työmaa-alueella oleviin liikkeisiin pyrittävä järjestämään esteetön kulku.
Myös huoltoliikenteen pitää toimia etukäteen sovittavia lyhyitä katkoksia
lukuun ottamatta. Liikkeiden ovien kohdalla tehtävät työt tulee ajoittaa niin,
että liikkeiden toiminta ei häiriinny, työt on pyrittävä tekemään liikkeiden
kiinnioloaikana tai liikkeiden kanssa erikseen sovittuna ajankohtana.
Esteettömän kulun järjestelyissä noudatetaan soveltuvin osin seuraavaa:
Esteetön kulku tarkoittaa mm. että kulkuväylän leveyden tulee olla
vähintään 1,5 m ja vapaan korkeuden vähintään 2,2 m. Kaivantosiltojen ja
luiskien leveyden tulee olla vähintään 1,2 m. Jos esim. kaitein rajattu väylä
on pitkä (n. 15 m), sille tulee järjestää leveämpi (1,8 m) kohtaamispaikka.
Kulkupinta ei saa olla vaurioitunut eikä siihen saa muodostua kuoppia.
Kulkuväylän tai luiskan sivukaltevuus saa olla korkeintaan 2 % ja
pituuskaltevuus korkeintaan 8 %, jotta sitä voi käyttää käsikäyttöisellä
pyörätuolilla. Kulkuväylällä ei saa olla estettä, joka aiheuttaisi törmäys-,
putoamis- tai kompastumisvaaran. Kulkupinnan pitää olla kova eikä se saa
olla sateella tai pakkasellakaan liukas. Pitkäaikaisissa töissä
työnaikainenkin väylä on päällystettävä, jos väylä on alun perin ollut
päällystetty. Myös lyhytaikaisen työn aikana tilapäiset kevyen liikenteen
väylän osuudet päällystetään tai rakennetaan muuten niin tiivispintaisiksi,
että pyörätuolin ja lastenvaunujen kanssa on helppo kulkea.
Esteettömän kulun edellyttämät mitat ja pinnan tasaisuusvaatimukset on
esitetty liitteessä (linkki alla) Esteettömän ympäristön
suunnitteluohjekortissa 8/8 Tilapäiset liikennejärjestelyt
http://www.hel.fi/static/hkr/helsinkikaikille/ohjeet/Suraku_Kortti-8_060208.pdf

Sami Hietakangas
Rakennuttajainsinööri
Oulun kaupunki/yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/katu- ja viherpalvelut
Ympäristötalo
Solistinkatu 2, 4. kerros
PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI

