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Esteetön rakentaminen on
kaunista ja käytännöllistä

Yhdysku ntien esteetön raken-

tamistapa ottaa huomioon
ihmisten moninaisuudet ja yksi-

lölliset erot. Australiassa on tehty
pitkään töitä esteettömyyden ja

kaiki lle avoimien j u lkisten tilojen
eteen. Perthin kaupungissa
toteutetut ratka isut osoittavat,
että esteetön ympäristö tarjoaa
parhaimmi[[aan osallistumis-
mahdo[lisu u ksia tasapuolisesti
joka iselle toi m i nta kyvystä

riippumatta.

Kuva: K¡rjoittajaryh män atbumi

HELMTKUUSSA 2020 KAHDEKSAN suoMAr,ersre liikunta-
ihmistä vieraili Perthissä Länsi-Australiassa. Yksi matkan
tarkoituksista oli saada ideoita esteettömien liikuntapaik-
kojen ja oppimisympäristöjen suunnitteluun tutustumal-
la paikalliseen ympäristöön. Matkamme aikana näimme
Perthissä runsaasti erilaisia esteettömyyden toteuttami-

seksi tehtyjä ratkaisuja. Esteettömyyden havainnointi oli
helppoa, sillä yksi matkaseurueemme jäsenistä, Jasmine
Repo, Jyväskytän kaupunginvaltuutettu j a parayleisurhei-

lija, käyttää manuaalipyörätuolia liikkumisen apuvälinee-

nä. Arjessa Repo pärjää itsenäisesti, mutta tarvitsee apua

esimerkiksi harjoitellessaan keihäänheittoa ja käydessään

kuntosalilla.

Yhdyskuntarakentaminen ja julkinen liikenne

Perthissä kaupungilla liikkuminen oli helppoa ja vaiva-
tonta, sillä tietja tienylitykset oli suunniteltu hyvin pitkäl-
ti esteettömiksi. Tienylityskohdissa on luiskamaiset kulut
ja kohokuviointeja ennen suojatietä. Lisäksi kevyenliiken-
teen väylät ovat tasaisiaja tarpeeksi leveitä.

Julkinen liikenne toimii pyörätuolin käyttäjälle erit-
täin hyvin, mutta myös muut esteettömyysnäkökulmat on
huomioitu esimerkiksi puhuvin hissein ja kohokuvioin-
nein. Pysäkeille pääsee kulkemaan itsenäisesti kelaten,
busseissa on laskeutuvat rampit, ja tarvittaessa kuljetta-
ja autlaa sisälle bussiin. Perthin kaupungissa on lisäksi
muutama maksuton bussilinja, joiden pysäkkitolpat ker-
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Kuva: Kirjoittajaryhmän albumi

tovat ääneen nappia painamalla esimerkiksi sen, milloin
seuraava bussi saapuu.

Juna-asemalla kyltitja ohjeistukset ovat selkeitä, koho-
kuviointi maassa johdattaa oikealle reitille ja portaiden tu-
kikaiteet jatkuvat niiden jälkeenkin. Junaan pääsee pyörä-
tuolin kuvalla merkityistä ovista itsenäisesti ky¡iin, sillä
raiteen ja junan väliin ei jää rakoa.

- Bussiin menevä ramppi oli välillä melko jyrkkä, eli
jos olisin matkustanut yksin, olisin pyytänyt bussikus-
kia auttamaan minut kyytiin. Monesti kuskit tarjosivat-
kin apuaan, vaikka kuljimme isolla porukalla. Mielestä-
ni se jo lisää itsenäistä liikkumistani, että voisin kulkea
bussilla yksin, koska kuski on valmis auttamaan. Esimer-
kiksi lyväskylässä on myös busseja, joiden lattia laskee
lähelle kadun tasoa, mutta niissä kulkeminen edellyttää,
että on avustaja mukana, sillä kuskit eivät ole velvoitettu-
ja avustamaan busseihin nousussa. Olen myös törmännyt
siihen, että kaikki kuskit eivät edes tiedä, että avustaja-
ni saa kulkea kanssani ilmaiseksi bussilla, vaikka se lu-
kee selvästi Jyväskylän kaupungin nettisivuilla, Jasmine
Repo kertoo.

Julkiset rakennukset: ostoskesku kset,
kahvilat ja muut yleiset tilat
Vierailemamme julkiset rakennukset oli hyvin suunni-
teltu ja esteettömyys oli huomioitu monipuolisesti. Jokai-
seen kauppaan, kahvilaan ja ravintolaan on järjestetty es-

teetön sisäänpääsy. Esimerkiksi, jos pääovella on portaat,
löyiyi ramppi tai kynnyksetön sisäänpääsy heti nurkan ta-

kaa. Isoimmista vaatekaupoista löyryi erikseen extrasuu-
ri sovituskoppi, jonne mahtui hyvin apuvälineen kanssa.

Myös mahdollisuus housujen sovitukseen on huomioitu
erillisen tason avulla.

- Näin pystyin sovittamaan vaatteita samaan tapaan ja
samanaikaisesti muiden kanssa, Repo kuvaa.

Julkisia vessoja on hyvin saatavillaja ne on lähes poik-
keuksetta suunniteltu erilaisia esteettömyysratkaisuja

O ptus St adiumin suunnittelus s a
ei ke skitytty v aín krite erien
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luoda malliesimerkki
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tarvitseville. Usein inva-varustellut vessat toimivat säh-

kökäyttöisellä ovella. Kohokuvioinneilla on huomioitu
näkövammaiset. Apuvälineitä, kuten pyörätuolia tai rol-
laattoria käyttäviä varten on kaikkialla hyvin suunniteltu-
ja invavarusteltuja isoja vessoilla. Näimme matkallamme
myös vessoja, jotka on suunniteltu pienempiä apuvälinei-
tä (kuten kyynärsauvoja) käyttäville. Ne ovat "normaali-
kokoisia'! mutta seiniin on asennettu tukikaiteita.

Optus stadium - malliesimerkki
esteettömästä a reenasta

Perthin uuden Optus Stadiumin, joka valittiin vuonna
2019 maailman kauniimmaksi urheilustadioniksi (Most

Beautiful Sports Facility in the World in the Prix Versail-
les 2019 international architecture awards), suunnitte-
lu-ja rakennusprosessissa oli mukana useita eri käyttäjä-

ryhmiä. Esteettömyys- ja inkluusioryhmä osallistui alussa

suunnitteluun ja lisäksi sen jäsenet arvioivat suunnitel-
man toteutumista rakennustyön edetessä.

Suunnittelussa pyrittiin huomioimaan esteettömyyden
lisäksi myös se, että osallistuminen ja yhdenvertaisuus
toteutuisivat. Stadionin suunnittelussa ei keskit¡ty vain
kriteerien täyttämiseen, vaan haluttiin luoda malliesi-
merkki esteettömästä urheiluareenasta. Esimerkiksi inva-
katsomoita sijoitettiin ympäri stadionia eri kerroksiin ja
eri hintaryhmiin. Tällöin ihmiset pääsevät paremmin itse
valitsemaan, mihin he menevät istumaan. Invapaikoille
pääsee yhden avustajan lisäksi myös koko kaveriporukka.

Stadionilta löytyy kaikki aan 7 0 esteetöntä unisex-ves-
saa. Käyttäjäryhminä on huomioitu hyvin kaikki toimin-
tarajoitteiset. Autistisille ja muille rauhallista tilaa kaipaa-
ville on järjestetty lepohuoneita. Opas- ja avustajakoirien
käyttäjille on tarjolla koirien juottopisteitä.

- Urheilu- tai keikkatapahtumaan en voi lähteä naut-
timaan kaveriporukan kanssa, koska invapaikalle pääsee

vain yksi avustaja. Esimerkiksi viime kesänä Ed Sheera-
nin keikalla istuin yksin, sillä avustajan piti istua sivum-
malla, Repo muistelee.

Hyviä kokemuksia löyfyy onneksi myös Suomesta.

- Olin Helsingissä Telia 5G -areenalla katsomassa
keikkaa mieheni kanssa ja rupesin ihan itkemään, kos-
ka esteettömän katsomon suunnittelu oli tehty niin hy-
vin. Mieheni pääsi istumaan invakatsomoon viereeni ja
katsomossa oli myös anniskeluoikeus, jota harvoin löy-
tyy invakatsomosta. Tosin 5G -areenallekaan en olisi voi-
nut mennä kaveriporukan kanssa, sillä katsomoon pääsi
vain yksi avustaja.

s

60 LTKUNTA & TrEDE r,2o2r



Kuva: Kirjoittajaryhmän atbumi

Luontokohteet ja uimarannat

Ehdimme vierailla matkamme aikana myös muutamal-
la uimarannalla. Rannoille oli rakennettu esteetön reitti
lähelle merta. Aivan mereen asti ei omalla pyörätuolilla
päässyt, mutta rannoille voi vuokrata tai lainata erillisen
tuolin, jolla pääsee mereen saakka avustettuna. Ranta-

käyttöön suunnitelluissa pyörätuoleissa on paksummat

renkaat, jolloin ne kulkevat helposti myös hiekassa. Ttro-

li myös kelluu, joten meressä oleminen onnistuisi sillä.

- Jyväsþlässä en pystyisi lähtemään kavereiden kans-

sa yhdessä uimaan, sillä täällä yhdelläkään rannalla ei ole

rakennettu luiskaa järveen tai mahdollisuutta lainata tai
vuokrata pyörätuolia, jolla pystyisi liikkumaan rantahie-

kassa, Repo sanoo.

Suomessa rantahietikolla tai lumessa liikkumiseen so-

pivan apuvälineen voi vuokrata wwwvalineet.fi palvelus-

ta. Portaalista löytyy myös monenlaisia muita soveltavan

liikunnan välineit?i, esimerkiksi erilaisia polkupyöriä tai
talviliikunnan välineitä. Ne on kuitenkin varattava hyvis-

sä ajoin etukäteen, sillävälineitä ei ole jokaisessa kaupun-

gissa. Spontaanin uintiretken mahdollisuus siis edelleen

puuttuu.
Australiassa vierailimme myös Penquin Islandin luon-

nonsuojelualueella, jonne on rakennettu parin kilomet-

rin mittainen silta, jota pääsee kelaamaan pyörätuolilla

tai kulkemaan helposti lastenvaunujen kanssa. Noin puo-
let saaresta on saavutettavissa apuvälineen kanssa. Saa-

relta löyryy myös esteetön ulkokäymälä.
Suomessa esteettömlT¡s ymmärretään usein vain apu-

välineen kä¡täjien näkökulmasta ja vielä niin, että ympä-

ristöä pidetään esteettömäni mikäli sinne pääsee avus-

tajan kanssa.

Perthissä havaitsimme esteettömyyden olevan huo-
mioitu laajasti eri kohderyhmille. Joka puolella kaupun-
kia on opasteitarjoissa on kuviaja ääniohjaus. Kaupunki-
rakentamisessa on huomioitu kontrastivärien ja erilaisten
pintamateriaalien käyttö. Esteettömyydessä pyritään Per-

thissä selvästi siihen, että monenlaiset ihmiset pystyvät
toimimaan kaupungissa ja sen liikuntapaikoilla itsenäi-
sesti ilman apua.

- Perthin kaupunkiinja sen luontokohteisiin todellakin
uskaltaisi lähteä yksin seikkailemaan myös pyörätuolilla
liikkuen. Suomessa uusiin kaupunkeihin ei ole niin help-
poa lähte?i koska pitäisi etukäteen selvittää, minne pää-

sen liikkumaan yksin, missä pääsee syömään ja mistä in-
vavessat löyfyvät, Jasmine Repo toteaa.
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