KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet
teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella /
Esteettömyys ja kestävä kehitys
aluerakentamisessa
SAAVUTETTAVUUDEN ARVIOINNIN TARKASTELULISTA
LUONNOLLISEN JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SAAVUTETTAVUUS
Saavutettavissa ympäristöissä jokaisen on mahdollista toimia ja liikkua
Rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu
turvallisesti. Rakennetun ympäristön esteettömyyttä ohjaa lainsäädäntö ja
muunneltavuus ja elämänkaariajattelu, desing for all.
erilaiset suositukset uudis- ja korjausrakentamisessa.

TARKASTUSLISTA

Onko liikkuminen turvallista?
Pääsekö joka paikkaan esteettömästi?
Avautuvatko ovet helposti ?
Onko valaistus hyvä?
Onko pohjaratkaisu helposti hahmoteltavissa,
yksinkertainen ja looginen?

Onko liikkumisesteisille käyttäjille soveltuvia WC- ja
pesutiloja?

KYLLÄ

EI

MUUTOKSIA
TULOSSA

ASIA EI
TÄRKEÄ

HUOMIOT

SOSIAALINEN SAAVUTETTAVUUS

Sosiaalinen saavutettavuus mahdollistaa elinympäristössä jokaiselle
osallistumisen ja itsensä toteuttamisen haluamallaan tavalla.

TARKASTUSLISTA

Onko eri ikäisten arjen toimintojen tarpeet
huomioitu suunnitelussa?

Löytyykö lähiympäristöstä mahdollisuus kauppa- ,
pankki - yms. asiointiin?

Onko asukkaiden keskinäistä yhteydenpitoa
mahdollistettu?

Löytyykö päiväkoti, koulu, harrastusmahdollisuuksia
yms lähiympäristöstä?

KYLLÄ

EI

Elinympäristö mahdollistaa monipuolisin palveluin ja tukitoimin eri
ikäisten ja erilaisten toimijoiden työn ja toimeentulon, vapaa-ajan
vieton, kanssakäymisen, asioinnin ym
ASIA EI
MUUTOKSIA TÄRKEÄ
TULOSSA
KOHTEELLE HUOMIOITA

TIEDOLLINEN SAAVUTETTAVUUS JA VIESTINNÄN SAAVUTETTAVUUS

Tiedollista ja viestinnän saavutettavuutta on kaikki ymmärtämisen ja
tiedonsaannin helpottaminen, esim. käytetty kieli, eri aistein saatava
informaatio, erilaiset tavat ymmärtää tietoa, eri viestintäkeinojen ja kanavien käyttö ja monipuolisten palvelujen tarjonta.

TARKASTUSLISTA
KYLLÄ
Käytetäänkö tiedotuksessa erilaisia tiedotuksen
keinoja?
Ovatko annetut tiedot selvästi luettavissa/
kuultavissa?

Onko keskeisin informaatio helposti löydettävissä ja
tarjolla eri kielillä, myös selkokielellä
Kohdennetaanko tiedottamista ja informaatiota
myös vähemmistö- ja erityisryhmille?

Pyydetäänkö asiakkailta palautetta viestinnästä?

EI

Asukkaille on tarjolla eri tavoin tuotettua informaatiota, jota on
mahdollista vastaanottaa yksilöllisesti.

MUUTOKSIA
TULOSSA

ASIA EI
TÄRKEÄ

HUOMIOITA

KULTTUURINEN SAAVUTETTAVUUS

Kulttuurisessa saavutettavuudessa huomioidaan erilaisten
yhteiskuntaryhmien arvot, etniset lähtökohdat, mielenkiinnonkohteet,
tavat ym

TARKASTUSLISTA
KYLLÄ

Onko ihmisten erilaisia kulttuurisia lähtökohtia
huomioitu?

Onko ihmisten erilaiset tavat huomioitu?

Onko huomioitu ihmisten mielenkiinnonkohteita?

EI

Elinympäristössä on huomioitu erilaisten käyttäjien kiinnostuksen
kohteita ja elämänkokemuksia

MUUTOKSIA
TULOSSA

ASIA EI
TÄRKEÄ

HUOMIOITA

YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON SAAVUTETTAVUUS

Päätöksenteon saavutettavuus vaatii avoimmuutta ja läpinäkyvyyttä eri
yhteiskunnallisilta organisaatioilta ja toimijoilta.

TARKASTUSLISTA
KYLLÄ

Pääsevätkö asukkaat vaikuttamaan toimintaan?

Hyödynnetäänkö asukkaiden mielipiteitä?
Onko johto sitoutunut saavutettavuus- ja
esteettömyyskysymyksien ratkaisemiseen?

Ovatko saavutettavuuden ja esteettömyyden
parantamiseksi tehtävät toimenpiteet otettu
mukaan toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon?

Onko saavutettavuus- ja esteettömyysasioille
nimetty vastuuhenkilöä?

EI

Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus organisaatioiden strategioissa ja
toimintasuunnitelmissa. Asukkaiden vaikutus- ja
kuulemismahdollisuudet on huomioitu ja niitä hyödynnetään.

MUUTOKSIA
TULOSSA

ASIA EI
TÄRKEÄ

HUOMIOITA

