OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO
Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 9/2017
Aika:
Ke 20.9.2017 klo 12.00
Paikka:
Oulun kaupungintalo, nh 103, Kirkkokatu 2a Oulu
Jäsenet:
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry - poissa
Kaisu Rundelin, Oulun Seudun Omaishoitajat ry
Satu Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Juha Uhlgren, Hyvänmielen Talo ry - poissa
Sinikka Vuoti, Oulun kehitysvammaisten tuki r.y
Lyly Rajala, Oulun kaupunginhallitus - poissa
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Merja Peteri, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri - poissa
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/Hyvinvointi - poissa
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri - poissa
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Pasi Laukka, esittelijä
Antti Koistinen, sihteeri
Toni Väisänen, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti
Annika Pokela, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, arkkitehti
18 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lasse Jalonen avasi kokouksen klo 12.10.

19 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

20 §

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin. Irish festivaalin
esteettömyysesittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

21 §

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

22 §

Työvaliokunnan muistio
Työvaliokunnan muistio hyväksyttiin.

23 §

Seuraava työvaliokunnan kokous
Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään tiistaina 3.10.2017 klo 13.00

24 §

OYS Lasten ja Naistensairaalan rakennuslupahakemuksen ennakkolausunto
Pääsuunnittelija arkkitehti Toni Väisänen ja arkkitehti Annika Pokela esittelivät
akennussuunnitelmia Oulun yliopistolliselle sairaalakampukselle
rakennettavista uudisrakennuksista Lasten ja naisten sairaalan (T4) sekä
Ydinsairaalan 1. vaihe (K5), joka pääosin sisältää leikkaus- ja toimenpidetiloja,
sekä vuodeosaston potilashuoneita.
Molemmissa sairaalarakennuksissa on viisi maanpäällistä kerrosta sekä kaksi
maanalaista kellarikerrosta. Samanaikaisesti sairaalarakennusten
pohjoispuolelle toteutettavan parkkitalon kaksi maanalaista kerrosta yhdistyvät
tulopihan alla Lasten ja naisten sairaalan maanalaisiin T (-2) ja R (-1)
kerroksiin, parkkitalosta pääsee siten hissiyhteydellä suoraan kerrosten
pääaulatiloihin.
Vammaisneuvosto toteaa, että esteettömyyssuunnitelma on helposti luettava
ja kattava. Suunnitelmaan liittyvät kuvat ovat havainnollistavia, hyvässä
mittakaavassa ja selkeästi esitelty. Rakennuksissa on huomioitava
erityistason esteettömyysvaatimukset.
On suositeltavaa tuoda kalustussuunnitelma lausunnolle vammaisneuvostoon,
kun tämä tulee ajankohtaiseksi. Rakennusvaiheessa on erityisen tärkeää
huomioida kalusteiden mitoitus, koska kyseessä on suuren hankkeen
pilottikohde.
Vammaisneuvosto toivoo, että se saa antaa lausunnon myös
pysäköintilaitoksesta
Lisäksi vammaisneuvosto toteaa lausuntona seuraavaa:
 Tilapäispysäköinti ja LE-pysäköinti on sijoitettu vierekkäin, mikä
lähtökohtaisesti on huono ratkaisu ruuhkatilanteissa. Tyypillisesti
tilapäispysäköinti laajenee LE-paikoille. Suositellaan LE-pysäköinti
sijoitettavaksi omaksi lohkokseen pysäköintialueelle.
 Sulanapitojärjestelmän kattaman alueen reuna piha-alueella
kaltevassa ympäristössä tulee aiheuttamaan talvikunnossapidossa
ongelmia. Suositellaan lämpimän ja kylmän raja-alueelle esimerkiksi
ritilän upottamista maahan, mikä estää polanteen muodostumisen
raja-alueelle.
 Suunnitelmassa on tuotu pääsisäänkäynnin osalta esille kynnykset,
jotka eivät erityistason esteettömyyskohteissa ole
tarkoituksenmukaisia. Paloturvallisuus ei edellytä näitä enintään 20
mm kynnyksiä Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen tulkinnan
mukaan. Missään ovissa sisäänkäynneissä, käytävillä, tutkimus- ja
potilashuoneiden sekä parkkihallin ovissa ei saa olla kynnyksiä
vaikka RAMK F1 antaisikin siihen mahdollisuuden. Velvoitetaan
etsimään korvaava ratkaisu tähän riippumatta RAMK F1 tulkinnasta.
 Sairaaloiden ja pysäköintilaitoksen välillä liikuttaessa tulee
huomioida esteetön siirtyminen rakennusten välillä.
 HiisseMissä tulee olla käsijohteet 700 mm:n ja 900 mm:N
korkeudella.











25 §

Odotustilat on tyypillisesti kalustettu liian antaiksi ja esteetön kulku
ja paikan löytäminen muodostuvat apuvälineen käyttäjille
haasteelliseksi.
Pääaulassa oli tuotu esille seisomakorkeudessa sijaitseva
infonäyttö. Suositellaan puhesyntetisaattoria
vuoronumerojärjestelmään.
Lasten sairaalassa tulee kiinnittää huomiota ikkunoiden korkeuteen
käyttäjäkunta huomioiden. Samoin suositellaan kattopihalle
suojakaiteita osittain tai kokonaan lasista/läpinäkyvästä verkosta,
jotta kaikilla on mahdollista nähdä luontoa ja maisemia.
WC-tilojen kohdalla suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota
toimiviin esteettömiin kalusteisiin. LE-wc:n kätisyys tulee kertoa
oviopasteessa. Lattiaan ei saa kiinnittää mitään tukirakenteita,
esimerkiksi nousutukia, kosteusvaurioriskin takia.
Sosiaalitiloissa on esteetön WC- ja suihkutila, joissa kalusteet on
sijoitettu vastakkaisille seinille. Henkilökunnan sosiaalitilojen
kohdalla tulee huomioida molemmat sukupuolet.
Oleskelukattotila ei ole riittävä virikkeiden ja visuaalisten
kokemusten tarjoaja.
Potilashuoneissa tulee huomioida moottoroiduissa sängyissä
riittävän alas laskeutuvat sängyt esteettömän siirtymisen ja
käyttäjäkunnan pituus huomioiden. On huomioitava sekä
avustettavan, että avustajan ergonomia.

Irish Festival Oulu- esteettömyyden huomioiminen
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

26 §

Palvelualueiden asiat
Tuija Kemppainen kertoi liikuntapalveluiden toiminnasta syksyn aikana.
Tarkempaa tietoa palveluiden tapahtumista ym. löytyy liikuntapalveluiden
Facebook- ja nettisivuilta. 6.
Erityisliikunnan kausimaksujen suorittaminen
Kaupunki esitti, että erityisliikunnan maksun voi suorittaa ainoastaan
uimahallin kassalle. Esitys ei sovi teknologiakaupunki Oulun imagoon. On
myös kohtuutonta edellyttää, että näkövammainen liikuntapalvelujen käyttäjä
matkustaisi kuljetuspalveluja käyttäen uimahallille vain maksaakseen ko.
maksun. Monien yhteydenottojen jälkeen päädyttiin ratkaisuun, jossa
kaupunki lähettää asiakkaalle laskun. Tämäkään ratkaisu ei liene
kustannustehokas.
Vammaisneuvosto edellyttää, että erityisliikunnan maksukäytännöissä
huomioidaan asiakkaiden kuuluminen erityisryhmiin.
OYS:n autojen pysäköinnin ongelmista keskustellaan seuraavassa
työvaliokunnan palaverissa 3.10.2017

27 §

Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.
28 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30

Lasse Jalonen
puheenjohtaja

Antti Koistinen
asiantuntijasihteeri

