
Naantalin kaupunki 1 
Vammaisneuvosto    PÖYTÄKIRJA  
     28.9.2020 
 

 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puh. +358 2 434 5111 Sähköposti 

PL 43 Käsityöläiskatu 2 Telefax +358 2 435 3060 kirjaamo@naantali.fi 

21101 NAANTALI 21100 NAANTALI   etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 

 
 

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Aika: 28.9.2020 klo 17.00 
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalo, Aurinkokammari 
 
Osallistujat  
Seppo Vainio pj. 
Mika Ratilainen  
Marja Suominen  
Seija Salminen  
Anna Järvinen  
Tiina Karjalainen  
Eija Toivonen  
Pertti Leinonen  
Lasse Eklund  
Eira Helomaa  
Pia Helin   
Vesa Niemi  
Sirkku Rahikainen siht  

1. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

2.  Luonnonmaan perhetalon suunnittelun selvitys 

Arkkitehti Pia Helin ja rakennuttajan insinööri Vesa Niemi esittelivät perhetalon suunnitelmaluon-
noksia. Perhetalo sijaitsee rinnetontilla ja rakennuksessa on tasoeroja, ympäristö pidetään mah-
dollisimman luonnonmukaisena. Rakennukseen on suunniteltu mm. päiväkotitiloja, alkuopetuk-
sen ja aineopintojen tiloja, sekä kaikille kaupunkilaisille yhteisiä liikunta- ja toimintatiloja. Tilojen 
suunnittelussa on toteutettu ”kasvun polkua”, jossa pienten päiväkotilasten tiloista seuraavana 
sijaitsevat koululaisten tilat jne. Sisääntulokerroksessa sijaitsee iso aulatila, jota käytetään mm. 
ruokailutilana ja tilasta on yhteys musiikki- ja liikuntatiloihin avattavilla taittoseinillä. Musiikkitilaa 
voidaan käyttää esiintymislavana aulatilassa. Tila on näin monikäyttöinen ja eri tasoja yhdistäviä 
portaita voidaan käyttää myös katsomona. Rakennuksen ylemmän kerroksen tiloissa on myös 
siirtoseiniä, joilla tiloja voidaan jakaa tarvittaessa pienryhmätiloiksi. Pääsisäänkäynnin edessä on 
parkkipaikkoja ja perhetaloon on suunniteltu moottoriajoneuvoille turvallinen reitti esim. vanhem-
pien tuodessa lapsiaan hoitoon. Päiväkoti- ja koulutiloilla on kaikilla omat sisäänkäyntinsä ja pää-
sisäänkäynti on tarkoitettu enimmäkseen talossa vierailijoille. Perhetalon tiloissa on suunniteltu 
toimivan päivittäin 80 päiväkotilasta, koululaisia 7x24 ja henkilökuntaa 30, eli yhteensä 278 hen-
kilöä. 80m2 tiloista on suunniteltu kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. 
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Tilojen esteettömyys:  
Pääsisäänkäynnin edustalle on suunniteltu 3 invaparkkipaikkaa. Yhteisiin liikuntatiloihin on oma 
sisäänkäynti huoltotöiden lähellä ja keskusteltiin mahdollisuudesta saada parkkipaikka myös sii-
hen huoltotietä leventämällä. Sisäänkäynti, 1 pukuhuone, pesutila ja WC ovat liikuntatiloissa es-
teettömiä.   
Esteettömiä WC-tiloja talossa on lisäksi sisääntulokerroksessa 2 kpl, päiväkotitiloissa 1 kpl ja 
ylemmässä kerroksessa 1 kpl. Ylemmässä kerroksessa sijaitsee isompien oppilaiden tiloja,  
oppilashuolto, henkilökunnan sosiaalitilat sekä terveydenhuolloin tilat, jossa on myös 1 esteetön 
WC.  
Aulassa sijaitsee hissi, johon toivottiin selkeitä merkintöjä.  
Rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon lain määrittelemät tarkat ohjeet esteettömyy-
destä. Näkö- ja kuulovammaiset on huomioitu esim.  tilojen värien käytössä, valaistuksessa, in-
duktiosilmukkavaraukset on myös huomioitu.   
Rakennuksen viereen pihamateriaaliksi on suunnitteilla mahdollisesti laatoitusta. Suunnittelussa 
on huomioitu myös ulko-opetustila metsään, esteettömiä yksinkertaisia leikkivälineitä, joita voi 
kaikki käyttää.   
Arkkitehdille voi laittaa kommentteja suunnitelmasta ja kuvia ja vinkkejä hyvistä esimerkkikoh-
teista.  

3. Muut asiat  

 
S-Markettiin on saatu asiakkaille WC ja kassalta saa oven avauskoodin ja se on myös kassakui-
tissa.  
Urheilutalon remontissa on levennetty rappuja ja huomioitu valaistus.  
 
4. Seuraavat kokoukset  

Asuntomessualueeseen tutustuminen on siirretty ajankohtaan 21.10.20 klo 14. Yhteiskuljetus läh-
tee 13.30 kaupungintalon parkkipaikalta ja messualueen tutustumisen jälkeen kokous klo 16.30 
kaupungintalolla. Ilmoittautumiset 16.10.20 mennessä Sofia Vainiolle.  

Marraskuun kokous 17.11.20 klo 17 kaupungintalolla, aiheena Naantalin kaupungin nettisivujen 
saavutettavuus.  
 

Joulukuun kokouspäivä sovitaan myöhemmin.  

Vammaisneuvosto koki tarpeelliseksi kokoontua vielä uudelleen samojen perhetalon suunnitte-
lusta vastaavien asiantuntijoiden kanssa 16.2.21 klo 17 kaupungintalolla. Suunnittelijat paikalla 
kertomassa sen hetkisestä tilanteesta. 

5. Kokous todetaan päättyneeksi 
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_________________________________ _________________________________ 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 
 

 
 
Naantalissa 28.9.20    Seppo Vainio  


