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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika
Paikka
Läsnä

tiistai 13.3.2007 kello 14.05 – 16.54
Oulun kaupungintalo huone 108
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Kari Parkkinen, Tekninen keskus
Pirjo Ylikauma, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Katja Kuusela, sihteeri

Poissa

Anne Filali, Vammaispalvelut
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Unto Lampinen avasi kokouksen 14.05, toivottaen neuvoston
jäsenet sekä vierailijat tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 27.2. hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksen kulunmukaisena.
5. Castren urheilukeskuksen liikuntapaikkasuunnitelma
Liikuntapaikkasuunnittelija Marko Saarikoski Oulun kaupungin liikuntavirastosta
esitteli lopullisen suunnitelman urheilukentän uusista katsomoista ja
paikoitusalueesta (liite 1 jaettiin kokouksessa).
Vammaisneuvosto oli tyytyväinen Saarikosken suunnitelmaan, jossa
Paulaharjuntien puoleiselle pitkälle sivustalle rakennetaan oma korotettu
invakatsomo katteineen ja kaiteineen. Keskusteltiin myös inva katsomon
suojaamisesta verkolla tai läpinäkyvällä muovimateriaalilla, koska pyörätuolissa
istuvalla on hankalampi väistää kentältä katsomoon lentävää palloa tai kiekkoa.
Saarikosken ratkaisussa pyörätuolilla saapuvat katsojat pääsevät esteittä
lipunmyyntipisteelle sekä invakatsomoon asvaltoitua reittiä myöten.
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Pyydettiin Marko Saarikoskea varmistamaan, että invawc:t sijoitetaan jo
olemassa olevaan huoltorakennukseen ja että sinne on esteetön kulku.
Vammaisneuvosto päätti, että pöytäkirjamerkinnät riittävät, erillistä lausuntoa ei
anneta. Virpi Rajala toimittaa pöytäkirjan Marko Saarikoskelle.
Virpi Rajala saapui kello 14.11 ja Pirjo Ylikauma kello 1430.
6. Oulun kaupungin liikennesuunnitelmat
Liikennesuunnittelija Jorma Heikkinen Oulun kaupungin Teknisen keskuksen
katu- ja viherpalveluista esitteli katsauksen kaupungin liikennesuunnitelmiin
yleisellä tasolla.
Jorma Heikkinen esitteli kaupungin katu- ja viherrakentamisen talousarviota ja
kertoi, että budjetti on nyt erityisen suuri ja että suurin osa menee uusien alueiden
katurakentamiseen.
Heikkinen kertoi, ettei pysäköintinormeissa kaavoitusta varten ole mainintaa
invapaikkojen määristä, joten paikat määräytyvät pitkälle kysynnän mukaan.
Invapysäköintipaikoista ei ole karttaa vaan paikat voi tarkistaa ainoastaan
kaupungin liikennemerkkirekisteristä.
2004 toteutetun pysäköintitutkimuksen mukaan invapaikkoja keskustan alueella
oli 45 kpl. Niitä on sittemmin lisätty aloitteiden perusteella. Tarkkaa tietoa tämän
hetkisestä invapysäköintitilanteesta keskustan alueella Heikkisellä ei ollut, mutta
hän lupasi selvittää esim. Aleksinkulman läheisyydestä poistuneen invapaikan
kohtalon. Torikadun invapysäköintipaikka on ilmeisestikin jäänyt epähuomiossa
pois ja asia korjataan.
Katu- ja vihertuotannossa aiotaan tehdä tänä vuonna esteettömyys-strategia.
Vammaisneuvosto pitää hyödyllisenä karttaa, johon invapysäköintipaikat on
merkitty. Kartta voisi olla netissä, jolloin se palvelisi sekä paikkakuntalaisia kuin
myös lomalaisia. Netistä löytyy Oulun Invalidien Yhdistyksen esteettömyys
kartoituksen satoa http://www.ouluninvalidienyhdistys.fi/opas.htm
jossa on myös tapauskohtaisesti merkitty invapysäköintipaikkoja.
Vammaisneuvosto toteaa, että Kari Parkkinen vie katu- ja vihertuotannon
esteettömyys-strategiaryhmään myös vammaisten näkökulman
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7. Kaupungin virastotalon rakennushanke
Arkkitehti Riku Huopaniemi Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:stä esitteli virastotalon
piirustukset.
Kohteelle on myönnetty rakennuslupa, joka edellyttää, että vammaisneuvoston
lausunto otetaan huomioon.
Rakennuskohde sijaitsee tontilla, jonka rajaavat Hallituskatu, Torikatu ja
Aleksanterinkatu. Aleksinkulma on samalla tontilla, mutta se jää
rakennushankkeen ulkopuolelle.
Rakennuskohde on haastava, koska siinä sanerataan vanhaa ja rakennetaan
uutta yhdeksi kokonaisuudeksi. Torikatu 10 peruskorjataan. Hallituskatu 6 on
suojelukohde ja se aiheuttaa hankaluuksia rakennuskohteen esteettömyydelle.
Rakennuskohteen kaikki sisääntulot ovat yksitasoisia. Kohteeseen on suunniteltu
kaksi hissiä, yksi invanostin ja kahdet kierreportaat, toiset yleisölle ja toiset
poistumisportaiksi. Arkkitehti on päätynyt kierreportaisiin, koska rakennusten
kerrosväli vaihtelee.
Autopaikat tulevat kallioparkkiin. Invapysäköintipaikkoja sijoitetaan kellariin kaksi
ja pihalle kolme paikkaa.
Vammaisneuvosto antaa rakennushankkeesta erillisen lausunnon, jossa
suositellaan mm. ulko-ovia liiketunnistimilla, invanostin itsestään aukeavalla
ovella, nostokyky 400 kg, induktiosilmukoiden asentamista sekä palvelutiskeille
että kokoushuoneisiin, kaksi invawc:tä katutason palvelukerrokseen ja
toimistokerroksiin yksi invawc/kerros, kontrasti raidat portaisiin, huomiokaiteet
lasiseiniin, hyvää yleisvalaistusta, kontrasteja ja selkeitä opasteita.
8. Hallintokuntien edustajien asiat
Virpi Rajala kertoi vammaisten avustajakortti aloitteesta, joka on jo hyväksytty
liikuntalautakunnassa. Kortin haltijalla on oikeus saada avustajansa ilmaiseksi
mukaansa esim. uimahallliin yms. Korttiasia on menossa järjestökierrokselle.
Tarkoituksena on määrittää yhdessä kriteerit, joilla avustajakortin voi saada.
Virpin apuna projektia vie eteenpäin Piia Jolla.
Vammaisneuvosto suosittelee, että kortista suunnitellaan samalla kaikkien
hallinnonalojen yhteinen siten, että sama kortti varmistaa vaikeavammaisen
avustajan pääsyn ilmaiseksi myös teatteriin, museoihin ym. tilaisuuksiin ja
tapahtumiin.
Virpi toimittaa sihteerille, järjestöille toimitettavan, yhteistyökutsun.
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9. Saapuneet kirjeet
Koulutuskutsut Vates-säätiöltä (liitteenä)
- Sosiaalisten yritysten ja yhteisöjen menestystekijät
11.-12.4. sekä 12.6. (2 + 1 pv)
- Mielenterveyskuntoutuksen ja työhönvalmennuksen sekä FINSE -verkoston
yhteiset verkostopäivät
8. - 9.5.2007
10. Tiedoksi
Lähetetyt lausunnot/kirjeet (liitteenä)
- Teollisuusrakennuksen saneeraus yhteistoimintakeskukseksi / Aarne Holmi,
Ylikiiminki / aarne.holmi@ylikiiminki.fi
- 7.3. Metsokankaan monitoimitalo / Ari Järvinen
arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen
- 10.3. yhteystietolomake Valtakunnallinen vammaisneuvosto /
anu.jaaskelainen@stm.fi
Osallistumiset
"OIKEUS ELÄMÄÄN – SUJUUKO ARKI?" vaalipaneeli 3.3.07 / Lampinen,
Inkamo, Kuusela, Ylikauma
”Työkyvyttömyyden sosiaaliturva” Ylikauma, materiaali lainattavissa sihteeriltä.
11. Muut asiat
- Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt, kokouksessaan 12.3.07.
päätösehdotuksen Vammaisneuvoston laatimasta vammaispoliittisesta
ohjelmasta. Vammaisneuvosto odottaa kh:lta virallista päätöstä.
- Hyväksyttiin sihteerin esittelemä päivitetty vammaisneuvoston esite. Todettiin
ettei siitä kannata ottaa suuria painoksia, koska vammaisneuvostoon nimitetään
uusi jäsen nuorisotoimesta.
12. Seuraava kokous
tiistaina 10.4.07 alkaen kello 14.00, Kumppanuuskeskuksen Monitoimisalissa,
0-kerros
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.54.

Vakuudeksi

Katja Kuusela
sihteeri
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