Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 2/2017
Aika
Paikka

Pe 3.2.2017 klo 12.00 – 14.10
Oulu 10, kokoushuone 142, Torikatu 10, Oulu

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Tiia Ikonen, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Karoliina Kivilompolo, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri (Poissa)
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry (Poissa)
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Pirkko Perkiö, Haukiputaan järjestöt (Poissa)
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt (Poissa)

Sihteeri

Riku Syrjälä

14§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

15§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.

16§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

17§

Edellisen kokouksien pöytäkirjan 1/2017, 13.1.2017 hyväksyminen Tiedoksi
työvaliokunnan kokouksen muistio 2/2017
Pöytäkirja hyväksyttiin ja työvaliokunnan muistio merkittiin tiedoksi.

18§

Seuraavasta työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätetään sähköpostitse.

19§

Tornirakennus Välkkylään, Juha Aitamurto, PSOAS ja Kalle Vahtera, ALT
Arkkitehdit Oy
PSOAS aikoo rakentaa 16-kerroksisen tornitalon Oulun Välkkylään opiskelijaasunnoiksi. Jokaisessa asuinkerroksessa on 9 asuntoa, joista yksi on esteetön
asunto, jonka pinta-ala on 25 neliömetriä. Kohteessa on lisäksi kaksi esteetöntä
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perheasuntoa. Kohteessa on yhteensä 13 esteetöntä asuntoa. Rakentaminen on
tarkoitus aloittaa keväällä 2018.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto toteaa lausuntonaan, että:
Rakennuslupaa ei tule myöntää näillä suunnitelmilla. Kaikkien opiskelija-asuntojen
tulee olla myös esteettömästi käytettävissä, kuten RakMk:n määräyksissä todetaan.
Vammaisneuvosto edellyttää kohteen uudelleen suunnittelua todellisen
esteettömyyden saavuttamiseksi, koska yhdenvertaisuuden kannalta ei voida
määritellä asuntoja tiettyjen ihmisten ominaisuuksien kuten esimerkiksi
liikuntakyvyn kautta. Tämä on tärkeää nimenomaan opiskelija-asunnoissa, joissa
solmitaan seurustelu- ja ystävyyssuhteita loppuiäksi. Esteettömät asunnot
mahdollistavat kaikkien ihmisten vierailut asunnoissa toimintakyvystä riippumatta.
Wc- ja pesutilojen kunnollisella suunnittelulla ja vesikalusteiden oikealla sijoittelulla
mahdollistetaan suihkun ja wc:n käyttö tilaa ja kustannuksia säästäen. Esitetyt
ratkaisut ovat epäkäytännöllisiä ja oikein toimiakseen kalliita rakentaa ja ylläpitää.
20§

Kontinkangas B-rakennuksen saneeraushanke, arkkitehti Saila Palviainen,
Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut toteuttaa Kontinkankaan B-rakennuksen
saneeraus- ja laajennushankkeen osoitteessa Kajaanintie 46, Oulu. Kohde on
aikaisemmin toiminut huoltotiloina. Kontinkankaan B-rakennukseen sijoitetaan
Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen perhekeskus, jossa on mm. neuvola.
Saneeraus ja laajennus alkaa tämän kevään aikana.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto edellyttää kohteen täyttävän erityistason
esteettömyysvaatimukset ja huomioimaan mm nämä seikat:
 Kohteesta on tehtävä esteettömyysselvitys
 LE-paikat on sijoitettava sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen.
 Pääsisäänkäynnin portaissa on oltava 900/700 käsijohteet portaiden ja luiskien
molemmilla puolilla, koska kohteessa käy paljon pieniä lapsia.
 Kohteessa tulee olla esteettömät henkilökunnan sosiaalitilat.
 Kaikissa hisseissä tulee olla äänipalaute. Yhden hissin tulee olla ns. potilashissi.
 Molemmissa kerroksissa oltava inva-wc.
 Molemmissa kerroksissa odotustiloina toimivat käytävät ovat ahtaita.
 Kohteessa pitää määritellä, mitkä tilat tulee kattaa induktiolla, esim. aulat,
palvelupisteet yms.
 Valaistukseen ja kontrastiin on kiinnitettävä huomiota, jotta liikkuminen olisi
mahdollisimman helppoa, esim. ovet erottuvat selvästi seinästä.
 Opasteiden tulee olla selkeitä ja helposti havaittavia, jotta esim. näkövammainen
henkilö ne havaitsee, esim. vuoronumero tulee ilmoittaa synteettisenä puheena ja
näyttää kyllin isokokoisin numeroin.

21§
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Merkittiin tiedoksi.
22§

Opas työnantajamallin käyttöön henkilökohtaisen avun palvelussa
Keskusteltiin työvaliokunnan antamasta lausunnosta.

23§

”Oikeus avustajaan” -kortti
Todettiin, että kortin suunnittelu todennäköisesti lopetetaan mm. siitä syystä, että
vuonna 2018 otetaan käyttöön eurooppalainen avustajakortti.

24§

Palvelualueiden asiat
Liikunta: Kaupunginsairaalan allas avautuu 6.2.2017.

25§

Tiedoksi
Oulun kaupunki etsii valtuustokauden 2013 – 2016 parasta hyvinvointitekoa.
Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-jahallinto/ajankohtaista/-/asset_publisher/6tFK/content/oulun-kaupunki-etsiivaltuustokauden-2013-2016-parastahyvinvointitekoa?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.ouka.fi%2F
oulu%2Fpaatoksenteko-ja-hallinto%2Fajankohtaista%2F
Vammaisneuvoton ja kaupunginhallituksen tapaaminen siirtyi pidettäväksi 20.3.
Tapaaminen kestää 1,5 tuntia.

26§

Muut esille tulleet asiat
Päätettiin maksaa seminaaripalkkio Pohjois-Suomen vammaisneuvostopäiville
2.2.2017 osallistuneille vammaisneuvoston jäsenille.
Vammaisneuvoston edustajaksi pohjoisen hyvinvointialueen hyvinvointipisteiden
suunnittelutyöryhmään valittiin puheenjohtaja Lasse Jalonen.

27§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.
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