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ESPOON VAMMAISNEUVOSTO
ESBO HANDIKAPPRÅD

VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO Tapiolan palvelukeskuksesta

Vammaisneuvostolle toimitettiin etukäteistutustumista varten 18.10.2016 päivätty
luonnos pohjapiirustuksesta. Vammaisneuvoston kokouksessa 9.11.2016 esiteltiin
sekä 9.11.2016 päivätty luonnos pohjapiirustuksesta että asemapiirustusta. Esittelijänä oli Antti Rauhalammi Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:stä.
Vammaisneuvosto pitää hyvänä, että Tapiolan palvelukeskukselle löytyi uusi
sijainti keskusta-alueelta. Sijainti edellyttää kuitenkin esteettömien reittien
suunnittelua ja opastusta. Tarvitaan siis nähtäville esteettömyysselvitys ja
opastussuunnitelma, jossa huomioidaan myös saavutettavuus lähiympäristöstä.
Saavutettavuus
Palvelukeskukseen pääsee kävelytasolta, joskin kävelymatka on monelle liian pitkä.
Toimivaa saattoliikennettä ehdottomasti tarvitaan. Saattoliikennepaikka ja maksulliset
Le-paikat on sijoitettu pysäköintikerroksiin. Pidämme erittäin tärkeänä riittävää opastusta saattoliikennepaikoille ja esteettömyysinfoa.
Pysäköinnin osalta tulee selvittää mahdollisuudet maksuttomaan pysäköintiin
Le-paikoille. Tulee myös huomioida maksullisuuteen liittyvien toiminteiden haitat
toimintaesteisille esim. erilaiset puomit/lipukkeet, maksuautomaatit.
Edellytämme Tilapalvelut -liikelaitoksen toimenpiteitä tältä osin.
Tilojen esteettömyys
Sisäänkäyntien esteettömyys tulee paitsi suunnitella, myös toteuttaa ja todeta
esteettömäksi. Le-WC tilojen tulee olla esteettömät ja siksi liikuntatilojen yhteydessä
olevaa wc-tilaa tulee kehittää sellaiseksi, jossa tilaa on molemmin puolin wc-istuinta.
Aulan kaksi wc-tilaa täydentävät toisiaan ’erikätisinä’ ja täyttänevät näin tarpeen.
Vaikka tilat voivat näyttää esteettömiltä piirustuksilta, sisustettuna tilanne voi olla
täysin toinen. Vammaisneuvosto haluaa nähtäväkseen myös sisustus- ja
kalustussuunnitelmat.
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Käyttäjien huomiointi
Vammaisneuvosto pitää erittäin tärkeänä, että loppukäyttäjien tarpeet huomioidaan
laajasti. Vanhus- ja vammaisneuvostoja tulee kuulla sekä niitä yhdistyksiä ja
käyttäjiä, joilla on toimintaa palvelukeskuksessa.
Ajatus siitä, että jokin toiminta siirretään toiseen rakennukseen, on tälle
käyttäjäryhmälle merkittävä heikennys (vrt. kangaspuut).
Vammaisneuvosto on valmis yhteistyöhön hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi.
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