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Oulun Kaupunki/Yhdyskuntalautakunta

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN NALLIKARIN MATKAILUALUEELLA

Vaatimuksen kohde
Nallikarin uudistusten yhteydessä on esteettömyyttä parannettu pääasiassa vain
Aallokkopolun liikkumisen osalta.
Nallikarissa on mm seuraavia ongelmia yhdenvertaisuuden osalta:
1) Uimakoppien esteellisyys. Pukukopit uudistettiin tai ainakin remontoitiin Aallokkopolun
uudistamisen yhteydessä. Pukukoppeja on kolme kolmen kopin rypästä. Kaikki ovat
samankokoisia ja todella ahtaita. Apuvälinein tai lastenvaunuin ei niihin mahdu. (Liite 1
kuva 1).
2) Vesille pääseminen on apuvälinein lähes mahdotonta. Vesi olisi parhaiten
saavutettavissa rannan päissä olevien laiturirakenteiden lähellä. Nyt niihin on kasattu
kiviä ja muita esteitä. (Liite 1 kuvat 2 ja 3). Tapahtumien yhteydessä osallistujat ja heidän
ohjaajat/avustajat ovat osoittaneet puutteet ja turvallisuusriskit (Liite 1 kuva 4).
3) Esteettömien WC tilojen puuttuminen on todellinen ongelma. Nallikarissa lähimmät
esteettömät WC tilat ovat yksityisten palveluntarjoajien tiloissa: Edenissä sekä
uudistetussa Nallikari ravintolassa sekä Lokakylän & Camping alueen
huoltorakennuksissa. Edeniin ei pääse asetuksen mukaisia reittejä. Ravintola Nallikarissa
esteettömyys on hyvä. Kartoitus hetkellä lomakylän WC tilat eivät olleet muiden kuin
lomakylän asiakkaiden käytössä.
4) Nallikarin Lomakylä & Camping on ympärivuotinen lomakeskuksen saavutettavuus on
todella heikkoa esimerkiksi vastaanottoon ja sen yhteydessä olevalle pelialueelle ei
pääse asetuksen mukaisia kulkuväyliä mm kynnykset ja katukiveykset aiheuttavat esteen
(Liite 1 kuva 5).
5) Palveluiden esteettömyys tietoisuutta ei ole helposti saatavissa. http://nallikari.fi/
sivuilla ei ole mitään mainintoja esteettömyydestä. Vammaisneuvosto teki 23.10.2015
aloitteen palveluiden esteettömyys tietojen liittämisestä OUKA karttapalveluun.
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Vaatimuksen oikeudellinen tausta
Yhdenvertaisuuslaki (21/2014) tuli voimaan vuonna 2004. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena
on lain 1 § mukaan edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän
kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.
Yhdenvertaisuuslain 15 pykälässä määritellään kohtuulliset mukautukset vammaisten
ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi: Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän,
työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja
kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi
yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja
yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä
työuralla.
Vaatimus Oulun kaupungille
Esteettömien WC-tilojen puuttuminen ja pukukoppien esteellisyys sekä vesille pääsyn
hankaluus on mielestämme syrjivää ja johtaa siihen, että apuvälineiden käyttäjien on
käytännössä mahdotonta viettää aikaa Nallikarissa ilman että on jonkin ravintolan, hotellin
tai palveluntarjoajan asiakas. Yhdenvertaisuus ei siis toteudu.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto vaatii kohtuullisia mukautuksia niin että esteettömyyttä
parannetaan mm rakentamalla esteettömät WC- ja pukutilat tai tehdä sellaiset järjestelyt
että tuo vaade toteutuu sekä päällystetty reitti veden ääreen. Nallikarin Lomakylä & Camping
vastaanoton esteettömyyttä tulee myös parantaa vastaamaan erityistason esteettömyys
vaatimusta. Kunnilla on sellainen taloudellinen asema, että näitä mukautusta ei voida pitää
kohtuuttomana.

Oulussa 15.6.2016

Lasse Jalonen
Puheenjohtaja

Lauri Louhivirta
Varapuheenjohtaja

http://www.hailuoto.fi/info/tietoa-hailuodosta/liikenneyhteydet/
http://www.hailuoto.fi/matkailu/
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/hailuoto-on-vuoden-matkakohde/565518/
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/hailuodon-lautalla-kesan-ennatysruuhka/636924/
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Liite 1. Kuvat nykytilasta

kuva 1. Nallikarin pukukopit

kuva 2. Rantarakenteet pohjoispäässä

kuva 3. Rantarakenteet eteläpäässä
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kuva 4. Rantarakenteet eteläpäässä tapahtumien yhteydessä

kuva 5. Nallikarin Lomakylä & Camping vastaanoton pääovi (Säädöksen mukainen kynnys saa
olla vain 20mm. Tässä se on yli 100mm)
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