
 

Kuvailtavat asiat Esimerkki esteettömyyskuvailusta 
1. Saapuminen 

a. Osoite 
b. Missä on lähin turvallinen paikka, 

johon kerholaisen voi auton 
kyydistä, kuten invataksista jättää 

c. Onko merkittyjä esteettömiä 
autopaikkoja lähellä, kuinka lähellä? 
Muita autopaikkoja? 

d. Mikä ovi? (Onko pääovi ja vai jokin 
muu) 

 

Osoite: Kerhokuja 5, Helsinki 
 
Lasten Liike -toiminta järjestetään 
esimerkkikoulun tiloissa. Taksi voi jättää 
kerholaisen esimerkkikoulun pääoven 
eteen. Esteettömät autopaikat (3 merkittyä 
paikkaa) ovat pääovelta n. 20 m 
vasemmalle. 

2. Sisäänkäynti 
a. Kuvaile erottuuko ovi taustasta? 
b. Onko luiskaa? 
c. Onko sisäänkäynti samassa tasossa 

pihan kanssa 
d. Aukeaako automaattisesti? 
e. Onko kynnyksiä? 
f. Onko tuulikaappia? Tilava / ahdas? 

Sähköisesti liiketunnistimella aukeava 
lasinen liukuovi ei erotu seinästä kovin 
hyvin, mutta oven päällä oleva katos 
erottuu muuten lasisesta julkisivusta.  
 
Pääsisäänkäynnille on luiska noin 2 m pitkä 
ja nousua ovelle on yhden portaan verran, 
noin 25 cm. 
 
Oven yhteydessä on 1 cm kynnys, mutta 
muutoin sisäänkäynti on tasainen. 
 
Ovesta tullaan suoraan suureen aulaan, 
eikä erillistä tuulikaappia ole.     

3. Sisääntuloaula ja reitit eteenpäin 
a. Kuvaile tilaa 
b. Pitääkö mennä eri kerrokseen? 

i. Kuvaile hissin sijainti ja koko 
ii. Kerro missä portaat 
iii. Onko portaissa 

kontrastiraidat? 
c. Mihin suuntaat, jotta löydät: 

i. Esteettömän WC:n 
ii. Mahdollisen pukuhuoneen 
iii. Kerhotilan 
iv. Muuta olennaista? 

Sisääntuloaula on valoisa ja avara.  
 
Kerhotila, pukuhuone ja kerholaisten 
ensisijainen esteetön WC ovat yhtä kerrosta 
ylempänä kerroksessa kaksi. 
Portaat kerrokseen kaksi ovat etu 
vasemmalla ja portaissa on kontrastiraita. 
Hssi sijaitsee pääovelta katsottuna 30 m 
oikealle. Hississä on automaattiovet ja 
hissikori on tilava. 
 
Kerroksessa kaksi hissin ovelta katsottuna 
vasemmalta löydät esteettömän WC:n. 
Kerhotilaan, eli liikuntasaliin pääsee   
jatkamalla esteettömältä WC:ltä eteenpäin 
(Katosta roikkuu kyltti ”Liikuntasali”.  
Pukuhuone on saman käytävän verralla 
oikealla puolella.  
 

Esteettömyyskuvailu 
ilman esteettömyyskartoitusta 



 

Kuvat 

Kuvailun lisäksi kuvat ovat olennainen osa esteettömyyskuvausta. Kuvia on hyvä olla 
useita. Esimerkiksi yksi kuva jokaista kuvailtua kohdetta kohden. Lisäksi erityistä 
huomiota vaativista kohteista, kuten kynnyksistä voi ottaa kuvan lähempää, mutta 
kuitenkin riittävän kaukaa, jotta mittasuhteita on helpompi hahmottaa. 

 

Videot 

Voit puhelimenkameralla aloittaa kuvaamisen ulkona. Näytä selvästi esteettömät 
autopaikat, sisäänkäynti ja kävele hitaasti sisälle. Sisällä käy läpi myös kuvailussa 
mainitut paikat rauhallisesti kävellen. Videon voi julkaista esimerkiksi YouTubessa ja 
upottaa kerhon sivulle. Tällaisesta videosta hyötyvät kaikki, jotka ovat epävarmoja 
paikalle saapumisesta. 

4. Esteetön WC 
a. Missä sijaitsee 
b. Kuvaile tilaa 
c. Onko WC-istuimen kummallakin 

puolella tilaa? 
d. Onko tukikaiteita? 
e. Onko hälytysnappia? 

Esteettömän WC:n ovessa on 
pyörätuolisymboli ja ovi on kevyt avata. WC 
on tilava ja edestä katsottuna WC-istuimen 
oikealla puolella on runsaasti tilaa, mutta 
vasen puoli on lähellä seinää. Seinässä on 
WC-paperiteline sekä pidesuihku. WC-
istuimen takana on seinälle taittuvat 
tukikahvat. Hälytysnappi on seinällä. 

5. Mahdollinen pukuhuone 
a. Käynti pukuhuoneeseen 
b. Onko ovipumppua? 
c. Kuvaile pukuhuonetta 
d. Onko kaappeja? 
e. Pääseekö kaappien lähelle 

pyörätuolilla? 

Pukuhuoneen ovessa lukee isolla fontilla 
”Pukuhuone miehet / naiset”. Ovessa ei ole 
ovipumppua, eli se aukeaa kevyesti. Sisällä 
pukuhuoneessa on keskellä kaksi pitkää 
isoa penkkiä, kaapit ovat seinustoilla ja 
kaappien edessä on kiinteät penkit.  

6. Kerhotila 
a. Kuvaile käynti kerhotilaan 
b. Onko ovipumppua? 
c. Kuvaile kerhotilaa 
d. Erottuvatko lattiat seinistä? 
e. Kerhotilan valaisu 

Kehotilana toimii esimerkkikoulun 
liikuntasali. Liikuntasalin oven yläpuolella 
lukee isolla fontilla ”Liikuntasali”. Suuri 
lasinen ovi on kerhon alkaessa yleensä aina 
auki. Ovessa on ovipumppu, joten kiinni 
ollessa oven avaaminen on raskasta.  
 
Liikuntasali on suuri, mutta saattaa olla 
kerhon aikana jaettuna kahteen kastosta 
laskeutuvalla väliseinällä. Liikuntasalin 
toinen pääty on lähes pelkkää lasiseinää, eli 
aurinko saattaa paistaa suoraan sisälle. 
Katossa on tehokkaat tasaisesti valaisevat 
valot. 
 
Lattia on vihreä ja seinät valkoiset, eli ne 
erottuvat hyvin toisistaan. 
 
Törmäysvaaraa aiheuttavia esteitä 
liikuntasalissa ei ole. 


