
 Esteettömyys pyörätuolilla liikkuville

Pääsisäänkäynnin kulkureitti: jalkakäyttävät varattu jalankulkijoille, tasainen päällyste. 

Pysäköintihallista hissi suoraan galleriaan.

Pääsisäänkäynti: kuusi eri sisäänkäyntiä: kaksi lännessä, kaksi idässä, yksi pohjoisessa ja yksi 

etelässä. Ravintolatilojen toinen sisäänkäynti lännessä on pyöröovi, jonka pääoven etu- ja 

takapuolella on vapaata tilaa ja jossa kulkuväylän leveys on vähintään 84 m. 

Pysäköintihallista ylös galleriaan kulkevan hissin ovessa on automaattinen ovenavaus. 

Sisätilat: galleriassa on leveät, avoimet käytävät. Kaupoista ainoastaan kaksi sijaitsee eri 

tasoissa, muuten kaikki kaupat ovat yhdessä tasossa ja niihin on avarat ja kynnyksettömät 

sisäänkäynnit. Myymälöiden kulkuväylät vaihtelevat. 

 Esteettömyys näkövammaisille 

Kävelyväylä pääsisäänkäynnille: kävelyalue jalankulkijoille. 

Pääsisäänkäynti: galleriaan on kuusi eri sisäänkäyntiä: kaksi lännessä, kaksi idässä, yksi 

pohjoisessa ja yksi etelässä. Ravintola-tilojen kahdesta sisäänkäynnistä lännenpuoleisessa on 

pyöröovi. Pysäköintihallista ylös galleriaan kulkevan hissin automaattisesti avautuvassa 

ovessa on kontrastiväritys. 

Portaat ravintolan ja hissin vieressä: molemmin puolin käsijohtimet, joissa kontrastiväritys 

molemmin puolin.

Sisätilat: galleriassa on leveät, avoimet käytävät. Kaupoista kaksi sijaitsee kahdessa tasossa, 

mutta muut kaupat ovat yhdessä tasossa ja niihin on avarat ja kynnyksettömät 

sisäänkäynnit. Myymälöiden kulkuväylät vaihtelevat. 

 Esteettömyys astmaatikoille ja allergikoille 

Sisäilma: galleriassa on eläviä kukkia, lemmikkieläimet sallittuja.

 Esteetön pysäköinti



Parkkihallissa on yhteensä kolme esteettömiksi merkittyä pysäköintipaikkaa, sisäänajo 

Österledeniltä. Pysäköintipaikat sijaitsevat gallerian hissin lähellä. Katutasossa on 

esteettömiä pysäköintipaikkoja osittain Norragatanin ja Torggatanin kulmassa sekä 

Torggatanilla Torgetin vieressä. 

   Asiakas-wc

x yksiotehana

x ripustuskoukku vaatteille/laukuille

x voidaan lukita sisäpuolelta yhdellä kädenliikkeellä

Esteetön wc

x raskas ovi, ei automaattista avaajaa

x lattiatila vähintään 220x205 cm

x oven leveys 90 cm

x wc-istuimen korkeus vähintään 46 cm

x tukikahvat molemmin puolin

x yksiotehana

x voidaan lukita sisäpuolelta yhdellä kädenliikkeellä

x vapaa liikkumasäde 150x150 cm

x vapaa tila wc-istuimen molemmin puolin 90 cm

Esteetön hissi

x koko 140 x106 cm

x oven leveys 80 cm

x automaattisesti sivulle avautuva ovi

x ohjauspaneeli hissin ulkopuolella 95 cm:n korkeudella

x ohjauspaneeli hissin sisäpuolella 103 cm:n korkeudella ja vähintään 70 cm nurkasta

x symbolilla merkitty hätäpuhelin ja hälytys 


