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VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO TILAPALVELUT -LIIKELAITOKSELLE
Meri-Matin hankesuunnitelmasta (14.6.2016)

Meri-Matin hankesuunnitelma on esitelty Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille –
työryhmälle 3.8.2016.

Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että vammaisneuvoston kanssa tehdään yhteistyötä
hankkeen suunnittelun alusta aina rakennuksen käyttöönottoon. Matinkylän uimahallin ja
Meri Matin hankesuunnitelmat ovat olleet pilotteja, joissa ensimmäisen kerran yhteistyö
on käynnistetty hankkeen alusta lähtien. Vammaisneuvosto pitää toteutettua
toimintatapaa myönteisenä.

Vammaisneuvosto antaa seuraavat huomiot hankesuunnitelmaan:

-

Hankkeen tulee olla käyttötarkoituksen mukainen ja huomioida esteettömyys,
saavutettavuus, käytettävyys ja turvallisuus kaikkien kuntalaisten kannalta.

-

Meri-Matin (lukio ja Keinumäen koulun sivupiste) suunnittelussa ja toteutuksessa
tulee noudattaa esteettömyyden erikoistasoa. Sekä sisätilojen että ulkoalueiden tulee
olla esteettömät.

-

Esteetön, asiakaslähtöinen suunnittelu edellyttää suunnittelijoilta ja toteuttajilta
vahvaa osaamista toiminnallisen esteettömyyden suunnittelusta ja toteutuksesta
sekä loppukäyttäjien kokemustiedon aktiivista hyödyntämistä ja arvostamista.
Vammaisneuvosto esittää arkkitehtikilpailutuksen kriteeriksi, että arkkitehdin tulee
osata todistettavasti suunnitella rakennus toiminnallisesti esteettömäksi alusta
loppuun ja tehdä kaikissa vaiheissa yhteistyötä loppukäyttäjien kuten
vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kanssa.
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-

Suunnittelun ja toteutuksen kaikissa työvaiheissa tulee huomioida, että
rakennuksessa tapahtuva toiminta, niin päivä- kuin iltakäytössä, on kaikkien
käyttäjien mahdollista toteuttaa mahdollisimman itsenäisesti tai avustettuna. Tämän
tulee toteutua niin apuvälineillä liikkuvien, aistivammaisten, kuin muiden
erityisryhmien kohdalla. Tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota ja paneutumista.

-

Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että kiinnitetään erityistä huomiota
saattoliikenteen, saattopaikkojen ja LE -autopaikkojen esteettömyyteen ja
toimivuuteen. Saattoliikennepaikalta ja LE -paikoilta tulee olla esteetön kulku ja
selkeä opastus sisäänkäynnille.

-

Meri-Mattiin on tulossa Keinumäen koulun sivupiste. Keinumäen koulu on
sairaalakoulu, jossa on psykiatrista tukea tarvitsevia oppilaita. Oppilaiden
erityistarpeet tulee huomioida suunnittelussa. Näitä tarpeita ovat mm. helppo pääsy
opetustiloihin ja opetustilojen sijainti lähellä ulko-ovea sekä saattoliikenteen pääsy
lähelle ulko-ovea. Erityistarpeena on myös pihan aitaaminen turvallisuussyystä.

-

Esteettömyyden toteutumisen varmistamiseksi hankkeen jatkosuunnittelussa
kuullaan vammais- ja vanhusneuvostojen jäseniä mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa tekemällä yhteistyötä toimialakäyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa.
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