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Tornion kaupunki 
Tekninen keskus 
 
 
 ESITYS  
 

Tornion vammaisneuvoston kokouksessa 28.3.2011 § 8 tuli esille äänestyspaikkojen 
esteettömyyden huomioiminen. Edellisissä vaaleissa esim. Vojakkalan koululla ei ole 
ollut esteetön pääsy äänestyspaikalle, koska luiska on puuttunut kokonaan. 
 
Tornion vammaisneuvoston aloitteesta esitetään, että Tornion kaupungin tekninen 
keskus käy oheisen tarkistuslistan mukaan äänestyspaikat läpi. 
 
Asia saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. 
 
Liitteenä: äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslista. 
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Äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslista 
 
 
1. Saapuminen äänestyspaikalle 

– Sijaitseeko äänestyspaikka hyvien kulkuyhteyksien päässä, onko julkisen liikenteen 
pysäkki lähellä äänestyspaikkaa? 
– Pääseekö saattoliikenne (invataksit ym.) sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen? 
– Sijaitseeko äänestyspaikan läheisyydessä liikkumisesteisten pysäköintipaikkoja 
(leveys 3,6 m)? 
– Onko kulkureitti sisäänkäynnille tasainen ja kovapintainen? 

 
 
2. Sisäänkäynti 

– Onko sisäänkäynnissä toimiva luiska sekä portaat molemmin puoleisilla 
käsijohteilla (luiskan leveys vähintään 900 mm ja kaltevuus enintään 8 %)? 
– Tai onko sisäänkäynti muuten esteetön (esimerkiksi sisäänkäynti samassa tasossa 
ilman kynnyksiä)? 
– Onko oven leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm? 
– Onko ovi automaattisesti aukeava tai muuten kevyttoiminen (oven avaamiseen 
tarvittava voima enintään 10 N eli 1 kg)? 
– Pääseekö tuulikaapista kulkemaan myös pyörällisillä apuvälineillä, lastenvaunuilla 
tms.? (Tuulikaapin matossa tai ritilässä ei ole yli 5 mm rakoja eikä matto aiheuta yli 
20 mm kynnyksiä; jos tuulikaapin ovet aukeavat tuulikaapista poispäin, niin sisämitat 
ovat vähintään 1400 mm x 1400 mm; jos ovi aukeaa tuulikaapin sisään, niin 1400 
mm:n lisäksi tarvitaan oven tarvitsema tila; jos tuulikaapissa joudutaan kääntymään, 
tarvitaan 1500 mm:n kääntöympyrä) 
– Jos pyörällisillä apuvälineillä liikkuville on järjestetty kiertotie, onko se opastettu? 

 
 
3. Äänestyspaikka 

– Sijaitseeko äänestyspaikalla vähintään yksi muita matalampi äänestyskoppi, jossa 
voi istuen täyttää äänestyslipun? (Matalamman äänestyskopin pöydän polvitilan 
leveys vähintään 800 mm, polvitilan syvyys vähintään 600 mm ja polvitilan korkeus 
vähintään 670, pöydän yläpinnan korkeus enintään 800 mm) 
– Onko äänestyskoppien valaistus riittävä? (500–750 luxia pöytäpinnan tasolla) 
– Onko ennakkoäänestyspaikalla ja varsinaisella vaalipaikalla erityistä henkilöä 
nimetty vaaliavustajaksi? 
– Onko äänestyspaikalla kulkureittien sivuun sijoitettuja istuimia levähtämiseen? 
– Jos vaalivirkailijoissa on apuvälineen käyttäjiä, tarvitaan äänestyspaikalla myös 
tilava liikkumisesteisen wc-tila 


