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ESTEETTÖMYYSSELVITYS
Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj
Kunta:

Kuopio

Päivämäärä:

2.11.2016

esteettömyysselvitys s. 2 / 7

KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Rakennuskohteen nimi:
Osoite:
Postinro ja –toimipaikka:

Technopolis Oyj
Microkatu 1
70210 Kuopio

ESTEETTÖMYYSSELVITYKSEN LAATIJA:
Yritys:

Savonia-ammattikorkeakoulu

Nimi:

Matti Jalkanen

Osoite:

Microkatu 1

Postinumero ja –toimipaikka:

70210 Kuopio

Puh.nro

044 785 5091

Sähköpostiosoite:

matti.jalkanen@savonia.fi
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ESTEETTÖMYYSSELVITYS
Merkitse toteutuneet kohdat rastilla. Selvennä asiaa tarvittaessa ”lisätietoa” -kohtaan.
PIHA-ALUE
Sisäänkäynnin läheisyydessä on liikkumisesteisten autopaikkoja, joilta on esteetön pääsy
kulkuväylälle
Saattoliikenteelle on varattu pysähtymispaikka (esim. taksit) sisäänkäynnin läheisyyteen
Polkupyörien säilytysalue sijaitsee pääsisäänkäynnin lähellä, selvästi kulkuväylien ulkopuolella
Piha-alue on valaistu
Rakennuksen sisäänkäynti on helppo hahmottaa
Piha-alueen kulkuväylät ovat riittävän leveitä koneelliselle puhtaanapidolle (väh. 2300 mm)
Piha-alueen kulkuväylät ovat kovia ja tasaisia
Kulkuväylien kaltevuus on määräysten mukainen

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI
Sisäänkäynti on katettu
Sisäänkäynnin edusta on valaistu
Sisäänkäynti on merkitty opasteella
Sisäänkäynti on tasoeroton (ei portaita tai luiskaa)

□ Pääsisäänkäynnin läheisyydessä on penkki levähtämistä ja odottamista varten
JOS sisäänkäynnin yhteydessä on portaat
□ Katkeamattomat käsijohteet ovat portaiden molemmin puolin
JOS sisäänkäynnin yhteydessä on luiska
□ Katkeamattomat käsijohteet ovat luiskan molemmin puolin
Luiska on riittävän loiva ja leveä itsenäisesti käytettäväksi (esim. pyörätuolilla)

□ Sisäänkäyntiovessa on korkeintaan 20 mm korkea kynnys
Sisäänkäynnin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm

□ Sisäänkäynnin ovi on sähköisesti avautuva / avattava
Ovi on riittävän kevyt yhdellä kädellä avattavaksi

□ Oven yhteydessä on ovikello, summeri tai ovipuhelin

Tuulikaapissa on vähintään 1500 mm vapaata tilaa leveys ja pituussuunnassa (ovien
aukeamiskaaren lisäksi)
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Tuulikaapin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm

□ Tuulikaapin ovi on sähköisesti avautuva/avattava

Sisääntulon välittömässä läheisyydessä on kohteen opastaulu

Lisätietoa: Kiinteistössä on useita muita sisäänkäyntejä pääsisäänkäynnin lisäksi ja niistä on pääsy
kaikille rakennusosille. E/F/G -osan sisääntuloa ja luiskaa on parannettu kesällä 2016
(automaattiovin). Technopolisin edustajan mukaan myös muita sisääntuloja aiotaan parantaa,
mutta toteutusajankohta ei ole vielä tiedossa.
VAIHTOEHTOINEN SISÄÄNKÄYNTI
JOS pääsisäänkäynti ei ole esteetön
Rakennukseen on vaihtoehtoinen portaaton sisäänkäynti
Kulku vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille on opastettu
PALVELUPISTE
Palvelupiste on helposti havaittavissa sisäänkäynniltä tai kulku palvelupisteelle on opastettu

□ Palvelupisteen tiski on kahdella korkeudella, 1200 mm ja 750–800 mm
□ Palvelupisteellä on induktiosilmukka
KULKUVÄYLÄT

Kulkuväylien pintamateriaali on kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton
Kulkuväylät ovat riittävän leveitä (1500 mm)

□ Kulkuväylillä on tukikaiteita tai käsijohteita
□

Kulkuväylien valaistus on hyvä, tasainen ja häikäisemätön
Kulkua on ohjattu lattiamerkinnöillä ja valaistuksella
Opasteissa on riittävä kontrasti

KERROKSET
JOS rakennuksessa on enemmän kuin yksi kerros
Kohteessa on hissi
Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin
Portaissa on käsijohteet portaan molemmin puolin
Portaikossa on riittävä ja tasainen valaistus

□ Portaiden askelmien etureunassa on kontrastiraidat

WC-TILAT
Kohteessa on määräysten mukainen esteetön wc
Wc-tilan yhteydessä on seinässä tilaopaste oven aukeamispuolella 1400–1600 mm korkeudella
Wc-tilaan on esteetön pääsy suoraan aulasta, käytävästä tai muusta vapaasta tilasta
Kulku wc-tilaan on opastettu
Wc-tilassa on hälytysjärjestelmä

PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT
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Kulku pukeutumis- ja peseytymistiloihin on opastettu
Pukeutumis- ja peseytymistilan yhteydessä on tilaopaste seinässä oven avautumispuolella
1400–1600 mm korkeudella
Pukeutumis- ja peseytymistiloihin on esteetön pääsy

□ Pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä on määräysten mukainen esteetön wc

Pukuhuoneessa on säilytys-/sijoituspaikka asiakkaan pyörätuolille ja suihkutuoleille (osassa
pukuhuoneita )

□ Osa pukukaapeista ja naulakoista on sijoitettu alemmaksi
□ Pukeutumistiloissa on LE-pukeutumistila/-huone
□ Peseytymistiloissa on LE-peseytymistila/-huone
□ Peseytymistila on tilava (mahtuu toimimaan avustajan ja apuvälineen kanssa)

□ Peseytymistilassa on istuinpesupaikka
□ Rakennuksessa on erillinen LE-osasto (pukuhuone, pesuhuone, sauna)
LIIKUNTATILA

□ Kulku liikuntatilaan on opastettu
□ Liikuntatilaan on esteetön pääsy
□ Liikuntatilassa on riittävä valaistus
□ Liikuntavälinevarastoon on esteetön kulku
JOS kyseessä on uimahalli
□ Altaisiin on järjestetty esteetön pääsy (allashissi/-nostin tai loivat portaat)
□ Allastilassa on esteetön wc
□ Allastilassa on penkkejä
□ Saunaan on esteetön pääsy
□ Saunassa on riittävästi tilaa suihkutuolille
□ Saunassa on kaiteet lauteille nousua varten
Lisätietoa: Kiinteistössä ei ole liikutatiloja.
KATSOMO (AUDITORIO)
Kulku katsomotiloihin on opastettu
Katsomoon on esteetön pääsy

□ Katsomon portaissa on käsijohteet portaan molemmin puolin

Portaiden askelmat erottuvat riittävin kontrastein (= askelvalot)
Tilassa on liikkumisesteisille tarkoitettua katsomotilaa (LE-katsomo)
Pyörätuolipaikalla on riittävästi tilaa, syvyyssuunnassa vähintään 2300 mm, jotta paikan takaa
pääsee kulkemaan ohi

□ LE-katsomossa on sähköpistorasioita

□ LE-katsomossa on istumapaikkoja avustajille
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Katsomon välittömässä läheisyydessä on esteetön wc-tila

□ Katsomossa/liikuntatilassa on induktiosilmukka
KAHVIO

Kahvioon on esteetön pääsy
Kulkuväylät ovat selkeitä ja riittävän väljiä myös kalusteiden kohdalla
Kahvion läheisyydessä on määräysten mukainen esteetön wc-tila
Lisätietoa: Kiinteistössä on useampia kahvila/ravintoloita. Kaikkiin on esteetön pääsy.

HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT / TOIMISTOTILAT / KOKOUSTILAT
Tiloihin on esteetön pääsy
Lisätietoa: Kiinteistössä on useita sosiaali/toimisto/kokoustiloja, joihin on esteetön pääsy.

Tämän lomakkeen on luonut yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirasto ja
Satakunnan ammattikorkeakoulu.

