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Esteetön toimitalo



Invalidiliitolle valmistui vuoden 2008 alussa 
esteetön toimitalo Helsingin Ruskeasuolle. 
Rakennushankkeen tarkoituksena on ollut 
luoda työympäristö, joka sopii kaikille 
työntekijöille mahdollisista toimintakyvyn 
rajoitteista huolimatta. Esteetön toimitalo on 
kaikkien käyttäjien ja vierailijoitten kannalta 
toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää.

Esteettömyyteen pienin valinnoin ja huolellisella suunnittelulla
Hankkeen tavoitteena on ollut luoda sellainen malli työympäristöstä, 
joka soveltuu yleisesti toimistosuunnittelun referenssiksi. Mallia tarvitaan, 
sillä työympäristön esteellisyys vaikeuttaa usein vammaisten ihmisten 
työllistymistä. 

Hankkeessa panostettiin erityisesti suunnitteluun. Esteettömyys toimitalossa 
on ensisijaisesti hyvin suunniteltua ja tavanomaiselta näyttävää toimistotilaa 
- pieniä valintoja, joista syntyy kaikille toimiva kokonaisuus.

Suunnittelun apuna toimi Invalidiliiton työntekijöistä ja jäsenistä koostunut 
käyttäjäryhmä, joka vaikutti vahvasti kaikkiin esteettömyyden käytännön 
ratkaisuihin pienistä yksityiskohdista lähtien. Lisäksi kaikilla työntekijöillä 
oli jo suunnitteluvaiheessa mahdollisuus testata työpisteitten kalusteita ja 
toimivuutta mallityöpisteitten avulla.



Esimerkkejä suunnittelun teemojen 
toteutumisesta käytännössä

Esteetön liikkuminen
• Siirtyminen taloon ulkoa tapahtuu esteettömästi. Sisäänkäynnissä ei   
 ole tasoeroja, ja ulko-ovet toimivat automaattisesti. 
• Liikkuminen kaikkialla toimitalossa on esteetöntä. Käytössä on tilavia   
 ja läpikuljettavia hissejä, joissa on puheopastus ja joissa nappulat 
 on sijoitettu kaikille käyttäjille sopivalle korkeudelle yhteen riviin.

Orientoituvuus
• Ympäristö on selkeä hahmottaa. Esimerkiksi jokaisella kerroksella 
 on oma tunnusvärinsä, joka on esillä kerroksittain samoissa kohdissa. 
• Myös varasto- ja kopiointitilat, keittiöpisteet, WC:t ym. toiminnot on 
 sijoitettu kerroksittain aina samoihin kohtiin. 

Työympäristön hallinta
• Työpisteissä on otettu huomioon se, että eri käyttäjillä on erilaisia 
 ergonomisia tarpeita. Kalusteissa on reilusti säätövaraa, ja työpistettä 
 voi säätää helposti tilanteen mukaan. Esimerkiksi työpöydät ovat 
 sähköisesti korkeussäädettäviä, jolloin vaikkapa työskentely seisten 
 osan päivästä on mahdollista. Myös kalusteiden paikkoja voi helposti 
 vaihtaa käyttötarpeen mukaan.

 
Yleispätevyys
• Kaikki tilat talossa sopivat kaikille käyttäjille työpisteistä sosiaalitiloihin,   
 lounasravintolaan ja kerroksissa sijaitseviin keittiöpisteisiin asti. 
 Tilat eivät vaikuta erityisesti vammaisille ihmisille suunnitelluilta.
• Tilat joustavat toiminnan muutosten mukaan: työpisteitä voidaan 
 lisätä, poistaa tai yhdistellä tarpeen mukaan.

Turvallisuus
• Talossa on sprinklausjärjestelmä ja osoitteellinen palonilmoitus-
 järjestelmä. Akkuvarmistetut hissit kulkeutuvat hätätilanteessa 
 automaattisesti lähimmälle purkutasolle. 
• Apuvälineitten käyttäjät voidaan hätätilanteessa evakuoida parvekkeille. 
 Pelastussuunnitelmassa on määritelty kerrosvastaavat, jotka huolehtivat 
 erityisesti apuvälineitä käyttävien turvallisuudesta.
• Materiaalivalintoja tehtäessä on huomioitu erilaiset käyttäjät. 

Taloudellisuus
• Esteettömän toimitalon rakentaminen ei ole tullut tavanomaisen 
 toimitalon rakentamista kalliimmaksi.



Esteettömän toimitalon osoite: 
Invalidiliitto ry 
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
Puh. (09) 613 191, faksi (09) 146 1443
www.invalidiliitto.fi 

Esteetön toimitalo toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Muita tukijoita olivat 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Metallityöväen Liitto ry, Pohjola, Sampo Oyj, 
Software Innovation Finland Oy, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen 
lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Sähköalojen ammattiliitto ry, Orion Oyj, VVO-yhtymä Oyj.
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