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Vammaisneuvoston ja sen Rakennetaan kaikille -työryhmän lausunto
kohteesta TE-keskuksen tila Kauppakeskus Sellossa

Lausunto pohjautuu esittelyyn Rakennetaan kaikille -työryhmässä 27.1.2021 ja saatuihin
esteettömät reitit-selvityksiin.
Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmä (jatkossa RAKA) esittää seuraavien asioiden
huomioon ottamista, jotta kauppakeskus Selloon sijoittuvan TE-keskuksen tiloihin olisi sujuva,
esteetön ja turvallinen kulkureitti.

Yleistä
Julkisten palveluiden sijoittuminen kauppakeskuksiin tuo haasteita mm. esteettömien reittien
pituuden ja opasteiden sopivuuden kannalta. Vaikka tällä lausunnolla ei voi vaikuttaa TEkeskuksen valintoihin, haluaa RAKA tuoda esille lisääntyvän ongelman epäsopivien tilojen käytöstä
julkisiin palveluihin.
Suunnittelun lähtökohtana tulee olla esteettömyyden osalta se, että esteetön reitti on aina lyhin
samalla turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Tässä julkisen palvelun kohteessa ei tämä asia
toteudu.

Ulkoalueet, saapuminen, paikoitus ja saattoliikennepaikat
Saapuminen TE-keskukseen tapahtuu kauppakeskuksen kulkuväylien kautta, jotka ovat
esteettömiä. Niin julkisen liikenteen pysäkit kuin paikoitus ja saattoliikennekin ovat erittäin
kaukana TE-keskuksen sisääntulo-ovesta. Matkan pituus tulee olemaan joillekin käyttäjille este
palvelun käyttämiseen.

Sisätilat, kulkureitit sisällä ja hissit
Kulkureittejä esteettömään reittiin löytyy kauppakeskuksen sisällä, mutta ne ovat pitkiä
erityistarpeisille käyttäjille. Ainoa asiakashissi on kauppakeskusrakennuksen keskellä, mikä lisää
pyörällisillä apuvälineillä kulkevien asiakkaiden matkaa huomattavasti. TE-keskuksen asiakkailla
pitäisi olla mahdollisuus tarvittaessa käyttää esim. TE-keskuksen liiketilan vieressä olevaa
huoltohissiä tai henkilökunnan hissiä.
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Sisätilat, sisäovet ja valaistus
Asiakastilojen sisäovien mitoitus tulee tarkistaa isoille sähköpyörätuoleille leveydestään riittäviksi.
On hyvä olla useampi huonetila, jonka ovi on riittävän leveä. Ovien tulee avautua ulospäin, jotta
ison apuvälineen kanssa poistuvat asiakkaat eivät jää puristuksiin ja kulkeminen esty, kuten
sisäänpäin avautuvien ovien kanssa voisi tapahtua.
Em. huoneiden koko tulee myös olla riittävän suuri sähköpyörätuolin ja sähkömopon liikkumiseen
avustajan kanssa.
Näissä huoneissa tulee kalustus toteuttaa pyörällisten apuvälineiden liikkumisen huomioon
ottavaksi.
Kaikkien TE-keskusten asiakastilojen tulee olla hyvin valaistuja ja häikäisyn ehkäisyyn tulee
kiinnittää erityistä huomiota mahdollisten asiakaspäätelaitteiden kohdalla.

Opasteet
Ulkona pitää olla eri kohdissa opaste tähän julkiseen palveluun. Jos mahdollista, pitää opasteilla
voida ohjata TE-keskusta lähinnä olevaan LE-pysäköintipaikkaan ja saattoliikennepaikkaan.
Sisätiloissa pitää olla selkeät opasteet palvelun ovelle.
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