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Imatran kaupunki
Vammaisneuvosto

Pöytäkirja 4/2017

Aika

Torstai 15.6.2017 kello 9.00-13.20

Paikka

Ruokolahden kunnantalo, Virastotie 3, Rasila, Koivurannan kerhohuone
Esteettömyyskatselmus Rasilan taajamassa

Osallistujat
Heikki Luukkanen

puheenjohtaja, Kh:n nimeämä edustaja

Matti Seppälä

hyvinvointilautakunnan edustaja

Esa Hirvonen

kaupunkikehittämislautakunnan edustaja

Auli Gröhn

järjestön edustaja

Erkki Saarimäki

”

Ari Savisto

”

Simo Vento

”

Paavo Sihvonen

”

Liisa Sivonen

”

Tiina Hämäläinen

”

Ellen Peltola

”

Unto Viljakainen

”

Seppo Lehtimäki

”

Annaleena Rita

Rautjärven kunnan edustaja

Marketta Paananen

Ruokolahden kunnan edustaja

Anni Väänänen

Ruokolahden kunnanvaltuutettu

Leena Luukka

Eksoten edustaja

Sirkku Sarlomo

sihteeri

Arja Villanen

Tekninen johtaja, Ruokolahden kunta

Sari Myyryläinen

Asumispalvelupäällikkö, Ruokolahden kunta
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§ 224

§ 225

§ 226

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Todetaan kokouksen osallistujat sekä laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Esteettömyyskatselmus Ruokolahden kunnan Rasilan taajamassa
Vammaisneuvosto päätti 4.4.2017 pidetyssä kokouksessa järjestää
esteettömyyskatselmukset Rautjärvellä Simpeleen taajamassa ja
Ruokolahdella Rasilan taajamassa kevään 2017 aikana.
Ruokolahdella Rasilassa pidettävän esteettömyyskatselmuksen ohjelma:
1. Ruokolahden koulukeskuksen rakennussuunnitelman esittely, teknisten
palvelujen toimialajohtaja Arja Villanen
2. Ruokolahden vuokra-asuntojen esteettömyys, asumispalvelupäällikkö
Sari Myyryläinen
3. Katselmus taajamassa
 Osuuspankin konttori
 S-Market, apteekki, kirkkoherranvirasto, sijainti samassa
rakennuksessa
 Kirjasto ja torin ympäristö mm. lähiliikuntapaikka
 Hyvinvointiasema
 Liikuntahalli
 Kirkko ja seurakuntatalo, jos katsotaan tarpeelliseksi, kulkeminen
autoilla.
Esitys:

Sovitaan esteettömyyskatselmuksen kohteista.
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Päätös:

Esteettömyyskatselmus tehdään kävellen taajamassa
seuraaviin kohteisiin: Osuuspankin konttori, S-Market,
apteekki, kirkkoherranvirasto, kirjasto ja torin ympäristö sekä
hyvinvointiasema. Yhteenveto havainnoista lähetetään
käyntikohteisiin.
Teknisten palvelujen toimialajohtaja Arja Villanen esitteli Rasilaan
rakennettavan koulun rakennussuunnitelmaa ja, miten
esteettömyys on otettu huomioon.
Yhteenveto esittelystä:
Keskuskoulu rakennettiin 1970 luvulla ja remontoitiin v. 20072009. Koulun yhteyteen rakennettiin liikuntahalli v. 2011 ja
päiväkoti v. 2015. Sisäilmaongelman vuoksi kunnanvaltuusto teki
päätöksen koulun purkamisesta ja korvaamisesta
uudisrakennuksella. Rakennus on kahdessa kerroksessa, jotta
viereiset rakennukset voidaan toiminnallisesti yhdistää
koulurakennukseen. Rakennustyöt alkoivat 3.4.2017 ja koulu on
valmis käyttöönotettavaksi syksyllä 2018. Hankkeen
kustannusarvio on 14 milj. euroa.
Kouluun sijoittuvat luokat 0-9 sekä varhaiskasvatuksen ja
esikoulun tilat. Kiinteä yhteistyö varhaiskasvatuksen ja opetuksen
välillä järjestetään yhdyskäytävän kautta. Koulu sisältää myös
nuorisotilan ja mediateekin/tietoympäristön kaikenikäisille. Koulun
liikuntatilana toimii liikuntahalli. Koulu tulee olemaan
monitoimitalo kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on rakentaa
terveellinen työympäristö tiloissa toimiville ja esteetön ympäristö
ikään katsomatta.
Kaikki henkilökunnan ammattiryhmät ovat olleet mukana
suunnittelussa.
Esteettömyyden huomioon ottaminen:
-

Sisälle rakennukseen astutaan lipan alta (huomioitu
mahdollinen liukkaus) esteettömästi eteistilaan, jossa on
kuraeteinen. Pölyn määrän vähentämiseksi ulkovaatteet ja
kengät jätetään eteiseen. Pihan leikkivälineiden alle laitetaan
asfalttityyppinen turvamatto.

-

Porraskäytävissä on rajapinta, jolloin porrassyöksyihin tulee
maalaus voimakkaammalla värillä. Lattia on betonia ja se
päällystetään M1 laatuvaatimuksen mukaisesti.
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-

Kaikki lattiamerkinnät ja värijuonteet käydään
vammaisjärjestöjen kanssa läpi.

-

Porrasvalot suunnittelijan kanssa tarkastellaan vielä erikseen.

-

Kivilaattaportaisiin tulee reunarypylät ja teräksiset käsikaiteet
700 ja 900 mm korkeudelle. Portaikkojen kaiteet sijoitetaan
päällekkäin.

-

Jokaisen siiven käytävään tulee wc:t. Inva-wc on nimetty RTkortin mukaisesti. Wc-paperitelineitä kiinnitetään eri kohtiin.

-

Monitoimitilan näyttämö sijaitsee ulompana seinästä.
Näyttämön merkintä katsotaan niin, ettei törmäysvaaraa ole.

-

Induktiolaitteet laitetaan 2. ja 1. kerroksessa kahteen
luokkatilaan: kansalaisopiston sekä kokous- ja järjestöjen
kokoontumistilat. Isoon saliin laitteita ei tule. Todettiin, että
isossakin tilassa induktiolaitteet olisivat tarpeelliset konsertteja
ja isompia tilaisuuksia varten. Arja Villanen selvittää, mitä
asialle voidaan tehdä.

-

Korkeisiin tiloihin kattoon laitetaan pintakuviollinen levy, jolla
on iso vaimennuskerroin ja seinälle sijoitetaan ääntä
vaimentavia taideteoksia. Luokkiin tulee ripustuspinta, jonka
materiaali on akustoiva.

-

Jokaisessa tilassa on tilan oleskelijamäärästä säätyvä
ilmanvaihto.

-

Valaistus on EU-normien mukainen. Koko kouluun
asennetaan led-valaistus. Valaistuksen luksit on mitoitettu
vähän korkeammalle kuin normi edellyttää ajan myötä
valotehon heikkenemisen takia.

-

Aineluokissa on opetussuunnitelman mukainen perusvarustus
ja aikuisopiskelijat on otettu huomioon, esim. hissipöydät
ompelukoneille.

Sovittiin, että vammaisjärjestön kanssa tehdään
esteettömyyskatselmus sopivassa rakennusvaiheessa ja toinen
katselmus tehdään ennen tilojen kalustamista.
Asumispalvelupäällikkö Sari Myyryläinen kertoi Ruokolahden
kunnan vuokra-asuntojen esteettömyydestä.
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Esteettömyyskatselmuksen havainnot ja diaesitys Ruokolahden
vuokra-asuntojen esteettömyystilanteesta ovat pöytäkirjan
liitteenä.

§ 227

Muut asiat
Vammaisneuvoston jäsenten valinta valtuustokaudelle 2017-2020
Imatran kaupunginhallituksen nimettyä puheenjohtajat alkaneen
valtuustokauden vammais- ja vanhusneuvostoille (kaupunginhallituksen
kokous 26.6.2017) järjestöt kutsutaan kokoukseen sopimaan neuvostojen
jäsenistä ja varajäsenistä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan viimeistään
elokuun alussa paikallislehdissä ja kaupungin verkkosivuilla www.imatra.fi .
Kokousajankohdasta ilmoitetaan myös sähköpostilla järjestöille tiedossa
olevan jakelulistan mukaan.
Rautjärven kunnanhallitus on tehnyt päätöksen jatkaa seudullisessa
vammaisneuvostossa.
Uuteen vammaisneuvostoon valitaan myös varajäsenet kullekin varsinaiselle
jäsenelle. Toimintaperiaatteena on, että varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä
varajäsenelle, joka ilmoituksen perusteella osallistuu kokoukseen.
Kestävän liikkumisen onnistumissuunnitelman työpaja 6.6.2017 kello 1315 Imatran kaupungintalolla
Vammaisneuvostosta työpajaan osallistuivat Liisa Sivonen, Simo Häyhä ja Ari
Savisto.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Imatran kesäteatterin liikuntarajoitteisten katsojien paikat
Todettiin, että kesäteatterin esteettömyyttä on parannettu tehdyillä
korjaustöillä.
§ 228

Seuraava kokous
Esitys:

Uusi vammaisneuvosto sopii ajankohdan.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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§ 229

Kokouksen päättäminen
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Heikki Luukkanen

Sirkku Sarlomo

puheenjohtaja

sihteeri

