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Espoon Vammaisneuvosto
RAKENNETAAN KAIKILLE-työryhmä

Huomiot kohteessa
MATINKYLÄN UIMAHALLI

Tässä esitetyt asiat koskevat aineistoa
Esteettömyysselvitys pvm 31.8.2018, Arkkitehtitoimisto LPV Oy, toimitettu
Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille työryhmälle 22.11.2018.
Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille työryhmä (jatkossa RAKA) esittää
seuraavien asioiden huomioon ottamista 31.8.2018 esteettömyysselvityksen lisäksi,
jotta Matinkylän Uimahallista saadaan rakennettua kaikille espoolaisille esteetön,
turvallinen ja käytettävä uimahalli.

YLEISTÄ
Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille työryhmä toteaa, että 13.2.2018 nähdyn
suunnitelman jälkeen on tehty paljon esteettömyyttä ja käytettävyyttä edistäviä
muutoksia.
Erityisesti monitoimialtaan varustetaso on hyvällä tasolla, vaikkakin hallin pienen
koon vuoksi kulkuväylä mm. monitoimialtaan pitkän kaarevan seinän puolella jää
kapeahkoksi.
Myös erityispukutilojen esteettömyysratkaisut koetaan suunnitelmissa toimiviksi.
Yleisesti vielä toteamme, että uimahallissa ja sen lähiympäristössä edellytetään
esteettömyyden erityistasoa (katu uimahallin edessä).
RAKA haluaa nähdäkseen vielä kaluste- ja opastesuunnitelmat sopivassa kohdassa
jatkosuunnittelua. Myös allasalueen laatoitussuunnittelu on hyvä tuoda
kommentoitavaksi.
Opaskoirakoulun asiantuntijan tulee hyväksyä koiran sijoituspaikan yksityiskohdat
(kiinnitysväli yms.) ennen loppukatselmusta.
Ulkoalueet, saattoliikenne
LE-pysäköinti ja LE-saattoliikennepaikat on huomioitu suunnitelmissa, mutta
katutasolla tilan ahtauden vuoksi niiden toimivuus tulee varmistaa.
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Sisätilat, Puku- ja pesutilat
RAKA huomauttaa, että yleisissä pukutiloissa on suunnitelmaan merkitty
pukukaapeiksi ns. Z-kaapit, jotka jouduttiin Leppävaaran uimahallissa vaihtamaan
kaupungin laskuun toisiksi, toimivimmiksi kaapeiksi.

Sisätilat, Kulkureitit sisällä
Liikkumisesteisten tiloissa on nyt suunniteltu paljon RAKAn suosittelemia liukuovia, ja
loppujenkin ns. tavallisten ovien kohdalla voisi miettiä vielä niiden käyttöä. Liukuovet
toimivat monessa tilanteessa paremmin kuin saranaovet.
Kulkuväylä monitoimialtaan pitkän kaarevan seinän puolella jää kapeahkoksi, kun
kyse on apuvälineiden kanssa liikkuvien käyttäjien kohtaavasta liikenteestä.
Opasteet
RAKAN tulee saada nähdäkseen opastesuunnitelman, 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. Espoon kaupungin ohjeiden mukainen ilme opasteissa ei välttämättä ole
ulko-opasteissa riittävän erottuva.
Erityisenä huomiona opassuunnitteluun RAKA haluaa tuoda esille, että sisätilan
opasteita käyttävät myös ns. saunasokeat, eli silmälaseistaan uima-altaalle
menneessään luopuvat käyttäjät, jolloin tällaiset väliaikaisestikin huonosti näkevien
tulee havainnoida opasteet.
Uima-allastilat
Lattiamateriaalin pinnan eroilla (ohjauslistat) on osoitettu kulkureitit altaille, mutta tämän
lisäksi lattian ohjauslistat pukuhuone-, suihku- ja allastiloissa voisivat olla selkeän
kontrastivärisiä.
Nyt vain altaiden reunat on osoitettu sekä tummuus- että materiaalierolla.
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