
 Esteettömyys pyörätuolilla liikkuville

Pääsisäänkäynnin kulkureitti: jalkakäytävät jalankulkijoille, tasainen päällyste, kapea 

kaltevuus pituussuunnassa 2,53 %.

Pääsisäänkäynti: automaattiovet avautuvat sivuille, vapaata tilaa ovien edessä, takana ja 

välissä. Oven kulkuleveys vähintään 84 m. 

Informaatiotiski: tiskin edessä avoin tila. Tiskin korkeus säädeltävissä (alimmillaan 75 cm). 

Luiskat: kaksi luiskaa (leveys 96 cm) pohjakerroksen alimmilla tasolla, suora liuska 

lastenosastolle (kaltevuus 14 %) ja pitempi kaartuva liuska (kaltevuus 5 %) kahden tason 

välillä. Turvasuoja ja kontrastiväritetyt käsijohtimet rampin molemmin puolin ja 

liukastumisestot.

Sisätilat: kolme eri tasoa, joiden välillä on luiska pohjakerrokseen ja hissi yläkerrokseen. 

Kapeimpien kulkuväylien leveys vähintään 90 cm ja leveämpien väylien leveys vähintään 150 

cm. 

 Esteettömyys näkövammaisille

Pääsisäänkäynnin kulkureitti: jalkakäytävät jalankulkijoille, tasainen päällyste, kapea 

kaltevuusalue pituussuunnassa 2,53 %.

Pääsisäänkäynti: valokontrastein varustetut kontrastiväritetyt lasiovet automaattiovet 

avautuvat sivuille. Merkityllä työntöalueella matto. Sisäovet pyöröovia ja tarvittaessa 

automaattisia työntöovia, jotka ovat myös automaattisesti avautuvia. 

Informaatiotiski: näkyy pääsisäänkäynnin luota, ei tasoeroja. Saatavilla henkilökohtaista 

palveluapua.

Sisäportaat: käsijohtimet molemmin puolin, tunnistettava kontrastiväritys ja 

liukastumisestot.

Sisätilat: kolme eri tasoa, joiden välillä on luiska pohjakerrokseen ja hissi yläkerrokseen. 

Istumapaikkoja kaikilla osastoilla. Lastenosaston kylttejä on täydennetty piktogrameilla. 

Lainausautomaatin luona kävelykeppipidike.

 Esteettömyys astmaatikoille ja allergikoille

Pääsisäänkäynti: Tupakointialue alle 10 metrin päässä sisäänkäynnistä.

Sisäilma: ei eläimiä palvelus- opaskoiria lukuunottamatta.



 Esteetön pysäköinti

Kaksi merkittyä esteetöntä pysäköintipaikkaa jalkakäytävän vieressä, alle 10 m pääovelta. 

Asvaltoitu luiska jalkakäytävätasolle.

    Asiakas-wc

x ovi merkitty symbolilla

x yksiotehana

x koukku laukkua/vaatetta varten

x voidaan lukita sisäpuolelta yhdellä kädenliikkeellä

Esteetön wc

Avaimen saa informaatiotiskiltä.

x ovi merkitty symbolilla

x kontrastiväritys ovessa ja sisustuksessa

x pinta-ala vähintään 220x220 cm

x oven leveys 81 cm

x wc-istuimen korkeus 46 cm

x tukikahvat molemmin puolin

x yksiotehana

x voidaan lukita sisäpuolelta yhdellä kädenliikkeellä

x vapaa liikkumasäde 150x150 cm

x vapaa alue wc-istuimen molemmin puolin 90/40 cm

Esteetön hissi

x koko 140 x134 cm

x oven leveys 90 cm

x automaattinen työntöovi tai automaattisesti avautuva ovi

x ohjauspaneeli hissin ulkopuolella 103 cm:n korkeudeulla

x ohjauspaneeli hississä 115 cm:n korkeudella ja 40 cm nurkasta 

x käsijohdin hissin pitkän sivun seinällä

x kyltti osoittaa hätäpuhelimen ja hälytyksen sijainnin 



x vahvistus hälytyksestä visuaalisesti ja akustisesti


