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Esteettömyys
Esteettömyyden tarkastelu laaja-alaisesti
	Rakennetun ympäristön esteettömyys ei ole vain liikkumisen esteettömyyttä vaan myös hyviä kuuntelun ja näkemisen olosuhteita ja selkeitä, ymmärrettäviä tiloja.
	Eri osa-alueet
	Usein riippuvaisia toisistaan, täydentävät toisiaan
	Kyse on pitkälti asenteista…
	Hyviä perusratkaisuja (ei mitään erityistä)
	Esteettömyys hyödyttää kaikkia käyttäjiä ja sitä tarvitaan kaikissa tiloissa. Ei siis riitä, että vain osa tiloista on esteettömiä.
	Määräykset ja ohjeet
	Vähimmäisvaatimukset.

Rakennetun ympäristön esteettömyys
Liikkumisympäristön esteettömyys
	Tasoerojen ratkaisut, tilojen mitoitus
	Opasteet
	Näkemisympäristön esteettömyys
	Kontrastit / tilan hahmottamisen helpottaminen
	Valaistus
	Opasteet
	Kuulemisympäristön esteettömyys
	Hyvä akustiikka
	Kuulon apuvälineet
	Opasteet
	Selkeät, helposti hahmotettavat tilat, ymmärtäminen

Miksi esteetöntä?
Esteettömyys on hyvää toiminnallisuutta.
	Yhdenvertaisia toimimismahdollisuuksia.
	Toisille ehdoton edellytys, mutta kaikkien etu.



Esteettömyys on sopimus, ei mielipide

Kestävää kehitystä – osa hyvin suunniteltua yhteiskuntaa.
	Pitkällä aikavälillä säästöjä.
	Esteettömyyden kustannukset vs. ympäristön laatu ja elämänlaatu.
	Prosessi, ei projekti.

Esteettömyydestä hyötyvät kaikki
Esteettömyys kaiken suunnittelun perustaksi.
	Hankala toteuttaa jälkikäteen.
	Universal design vs. keskivertokäyttäjä.
	Ympäristön laatutekijä.
	Esteettömyyden tarve kasvaa tulevaisuudessa.

Esteettömyyden katkeamaton ketju
1. Etukäteistieto kohteesta ja matka kohteeseen
2. Saapuminen kohteeseen (ulkotilat)
3. Sisäänkäynti	
4. Kohteessa toimiminen
Esteettömyyden tarkastelu
Eri menetelmät.
	Esteettömyyskartoitus strukturoidulla menetelmällä.
Asiantuntija-arviot.
Esteettömyyskatselmukset, vilkaisut… jne.
Käyttäjäarviot (”kävelykierrokset”).
	Eri hyödyt.
	Mittaustulos, luokittelun pohja.
Kokonaisarvio.
Subjektiivisen kokemuksen pohjalta saatu tieto.

Esteettömyyskartoitus
Kartoitus on työkalu nykytilanteen selvittämiseksi.
	Ei varsinaisesti kehitä esteettömyyttä.
Suunnittelun lähtötiedot ja tavoitteiden asettelu.
Tiedotus!
	Toimenpide-ehdotukset.
	Ei suunnitelmaa toteutukseen.
Ei aikataulua.
Ei kustannusarviota.

Kartoitusraportit
Raporteissa keskitytään esittelemään puutteita ja kehittämisehdotuksia, ja jo toimivien ratkaisujen käsittely jää vähemmälle. 
	Kehittämiskohteiden määrä ei kerro suoraviivaisesti puutteiden laajuudesta. 

Raportin hyödyntäminen
Työkalu esteettömyyden kehittämistyössä. 
Kartoitusraportti toimii suunnittelun lähtötietoina peruskorjausten hankesuunnittelun yhteydessä. 
	Raportin avulla voidaan asettaa tavoitteita esteettömyyden toteuttamiselle korjaustöiden yhteydessä tai priorisoida kohteiden muutostöiden toteutusta. 
	Raportti voi toimia myös korjausten rahoittajalle dokumenttina havaituista puutteista. 
	Kartoitusraportin tietojen avulla voidaan myös kertoa kohteen esteettömyydestä asiakkaille. 
	Esimerkiksi opiston verkkosivut ovat hyvä paikka esteettömyystietojen esittämiseen. 
	Kartoitusraportti ei sellaisenaan kuitenkaan sovellu esteettömyydestä tiedottamiseen verkkosivuilla vaan esitettävät tiedot on poimittava kartoitusraportista. 

Esteettömyysselvitys
Rakennusluvan liite.
	Osa kunnista edellyttää.
Esteettömyyden toteutuminen.
Suunnittelija tekee (voi olla myös ulkopuolinen konsultti).
Voidaan kirjata myös asioita, joita ei näy piirustuksissa.
	Voi olla myös rahoitushakemuksen asiakirja.


