1 (3)
1.3.2020

Espoon Vammaisneuvosto
RAKENNETAAN KAIKILLE -työryhmä

VAMMAISNEUVOSTON RAKENNETAAN KAIKILLE -TYÖRYHMÄN LAUSUNTO
KUITINMÄEN KOULUN RAKENNUSLUPAHAKEMUKSESSA
HUOMIOITAVAKSI

Lausunto perustuu
15.1.2020 Esittely
Esteettömyysselvitys 9.1.2020, päivitetty 13.2.2020, LINJA ARKKITEHDIT
15.1.2020 Muistio esittelytilaisuudesta

YLEISTÄ
Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille työryhmä (jatkossa RAKA) esittää seuraavien asioiden huomioon ottamista esteettömyysselvityksen lisäksi, jotta kohteesta Kuitinmäen
(ala)koulu saadaan rakennettua kaikille espoolaisille esteetön, turvallinen ja käytettävä
koulu.
Esitelty aineisto koskee Kuitinmäen yhtenäiskoulun alakoulun rakennettavaa osaa, jossa tilat
on suunniteltu n. 380 oppilaalle. Koulussa ilmoitettiin opiskelevan jatkossa reilu 40 lievästi
kehitysvammaista ja n. 60 liikuntaesteistä oppilasta, näistä 100 oppilaasta 30-35 käyttää kouluun saapumiseen ja sieltä poistumiseen kuljetuspalvelua (ts. taksimuotoinen kyyti esteettömälle sisäänkäynnille).
Julkisina rakennuksina koulutilojen tulee olla kaikille käytettäviä ja esteettömiä. Tilojen suunnittelussa tulee aina huomioida esteettömyyttä tarvitsevat oppilaat ja henkilökunta sekä oppilaiden huoltajat ja kuntalaiskäyttö (esimerkiksi vanhus- ja vammaisryhmät).
Suunnittelun lähtökohtana tulee aina olla, että esteetön reitti on aina lyhyin samalla turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Esteetöntä reittiä voivat käyttää kaikki käyttäjät.
RAKA haluaa nähdäkseen kaluste- ja opastesuunnitelmat niiden valmistuttua.
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HAVAINNOT
Ulkoalueet
Kaikilla sisäänkäynneillä oltava mahdollisuus esteettömään sisäänkäyntiin saattajan kanssa.
Oppilaspihan puolelta tapahtuvalle saattoliikenteen alueelle merkittävä myös saattopaikka
henkilöautolle. Saattoreitillä tulee varautua siihen, että takseja tulee ns. väärässä järjestyksessä tai, että haku/purku kestää pidemmän ajan.
Sisäänkäyntien merkinnät ja liikennettä ohjaavat opasteet on oltava hyvin sijoitettuja sekä
merkittyjä ja riittävän kaukaa havaittavissa myös esim. saattoliikenteen kuljettajan ajoissa havaittavaksi.
Sisäänkäyntien ohjaavat laitteet (ovikellot, -puhelimet tms.) tulee suunnitella esteettömiksi
esim. pyörätuolia käyttävän käyttäjän korkeudelle ja sokeille koho-opastein havainnoitavaksi.
RAKA haluaa tuoda esille ns. pitkän saattoliikenteen (suuret inva-autot) vaatiman tilan (kuljetusautosta avautuu luiska, jonka ympärillä pitää olla riittävä tila luiskalle siirtymiseen) tarpeen
LE -saattoliikenteessä ja asia olisikin hyvä muistaa piha-alueen suunnitteluvaiheessa.
Pihalle suunnitellussa amfiteatterissa tulee huomioida liikunta-esteiset käyttäjät niin esiintyjinä kuin yleisönä.
Sisätilat
Liikuntasalia sekä sen puku- ja pesutiloja voi käyttää myös isompi ryhmä eri lailla esteettömyyttä tarvitsevia oppilaita tai kuntalaiskäytön asiakkaita. Puku- ja pesutiloihin kulku on oltava esteetön ja tilojen toiminnallinen myös apuvälineitä käyttäville. Liikuntatiloissa tulee olla
vaatekoukut ja vaatekaapit myös alemmalla korkeudella. LE-wc tiloja ei voi käyttää suihkutiloina.
Portaiden rakenne tulee olla umpirakenne.
Opasteet
RAKAN tulee saada nähdäkseen opastesuunnitelma ja voida vaikuttaa siihen muutostarpeita
huomatessaan.
Opastejärjestelyjen tulee olla johdonmukaisia ja selkeitä.
Näkövammaisten lisäksi selkeät opasteet palvelevat ikääntyneitä, lapsia sekä laajaa ryhmää
niitä, joilla on muista syistä vaikeuksia lukea/nähdä.
Opasteissa tärkeintä ovat hyvä koko ja hyvät värikontrastit ympäröivään tilaan nähden. Kohoopasteita tarvitaan tietyissä kohdin ja ovikelloissa sekä ovimerkinnöissä aina.
Espoon kaupungin ohjeiden mukainen ilme opasteissa ei välttämättä ole ulko-opasteissa riittävän erottuva.
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