Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 5/2017
Aika
Paikka

Pe 7.4.2017 klo 12.00 – 13.30
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
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
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
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristöx
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt x

Sihteeri

Riku Syrjälä

Käsiteltävät asiat:
57§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

58§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.

59§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

60§

Edellisen kokouksien pöytäkirjojen 4/2017, 17.3.2017 hyväksyminen Tiedoksi
työvaliokunnan kokouksen muistio 5/2017
Pöytäkirja hyväksyttiin ja työvaliokunnan muistio merkittiin tiedoksi.

61§

Seuraavasta työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään18.4 klo 12.00.

62§

www.ouka.fi

Sienitien hoivakoti, arkkitehti Jaakko Kallio-Koski, Linja Arkkitehdit, apulaisjohtaja
Minna Hirvaskoski, Attendo Oy, hoivakodin johtaja Eila Brax, Attendo Oy
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Attendo Oy aikoo rakentaa vanhusten asumisyksikön Oulun Kynsilehtoon.
Asumisyksikössä olisi 68 asuntoa, joista 57 tehostettuun palveluasumiseen ja 11
palveluasumiseen tarkoitettua asuntoa.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto edellyttää kohteen täyttävän erityistason
esteettömyysvaatimukset ja huomioimaan mm nämä seikat:
 Kohteessa on tehtävä esteettömyysselvitys. Sitä ei vammaisneuvostolle esitetty,
vaikka se on rakennusvalvonnan vaatima dokumentti rakennuslupaa haettaessa.
 LE-paikat on sijoitettava sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen, ja niistä on
oltava esteetön pääsy sisäänkäynnille.
 Sisäänkäyntien edessä ei saa olla luiskia. Erityistason esteettömyyttä vaativissa
kohteissa pitää suunnittelijan lähtökohtaisesti pyrkiä välttämään luiskia
pääsisäänkäyntien yhteydessä.
 Saattoliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota. Sille
varattu tila on ahdas.
 Kohteessa tulee olla esteettömät henkilökunnan sosiaalitilat.
 Kaikkien hissien tulee antaa informaatiota ääneen. Hissein tulee olla ns.
potilashissejä, jotta esim. rollaattorin käyttäjät pystyvät kääntymään helposti
hississä, koska peruuttaminen on heille hankalaa.
 Sauna- ja pesuhuone ovat kooltaan liian pieniä, mikä vaikeuttaa asukkaiden
avustamista peseytymisessä. Saunanyhteydessä oleva inva-wc toimisi paremmin
pienempänä yhdeltä puolelta käytettävänä jolloin toiminnot on helpompi sijoittaa
lähelle.
 Inva-wc:n kalusteet on sijoitettu hajalleen, minkä vuoksi asukkaalle ei ole
mahdollista ottaa tukea kaatumisen estämiseksi.
 Kulkureiteillä ei saa olla törmäysvaaraa ja käytettävyyttä heikentäviä esteitä, esim.
pylväitä
 Valaistukseen ja kontrastiin on kiinnitettävä huomiota, jotta liikkuminen olisi
mahdollisimman helppoa, esim. ovet erottuvat selvästi seinästä, ja
oleskelu/ruokailutilan lasinen tilanjakaja on helposti havaittava.
 Opasteiden on oltava selkeitä ja helposti havaittavia, jotta esim. heikkonäköinen
henkilö ne havaitsee.
63§

Vammaisneuvoston taloustilanne
Merkittiin tiedoksi.

64§

Palvelualueiden asiat

Kulttuuri:

Oulun kaupunki hakee vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Vammaisneuvosto
kiinnitti huomiota siihen, miten esteettömyys huomioidaan hankkeessa.

www.ouka.fi
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65§

Tiedoksi
Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden Vammaispoliittisen ohjelman
20.3.2017.

66§

Muut esille tulleet asiat
Vammaisneuvoston uuden toimintasäännön valmistelun yhteydessä on esitetty
vammaisneuvostolle esittelijää. Vammaisneuvosto pyytää tapaamista
toimintasäännön valmistelijoiden kanssa esittelijän roolin selventämiseksi. Lisäksi
tapaamisessa otetaan esille asiantuntijasihteerin tehtävät ja hänen
valintaprosessinsa.

67§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

www.ouka.fi
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