
 

 

Esteettömyyskuvailu Kemiönsaaren Amospuisto 

 

Amospuistossa Kemiönsaarella on yleisurheilukenttä, jalkapallokenttä ja koulun yhteydessä pieni 
liikuntasali. Osoite on Edwin Widen tie 6, Kemiönsaari. 

Saapuminen kohteeseen ja pysäköinti 

Saapuminen kohteeseen on opastettu vain viimeisessä risteyksessä, kun käännytään Edwin Widen tielle. 
Esteettömät autopaikat sijaitsevat parkkipaikan perällä lähellä uusien pukuhuoneiden sisäänkäyntiä. Ne 
ovat merkitty selvästi maahan, mutta ei paikan eteen pystytolppaan eli mahdollisesti jos maa on lumessa, 
on ne hankala hahmottaa. Yleisurheilukentän vieressä lähin paikka turvalliselle saattoliikenteen 
pysähtymiselle.  

 

Esteeettömät autopaikat   Pukuhuoneiden sisäänkäynti 

Puku- ja pesutilat sekä esteetön wc 

Uudet pukuhuoneet ovat esteettömiä. Ne löytyvä koulun päädystä ennen päiväkotia. Opastetta, eikä 
sisäänkäyntiä ei ole katettu. Pukuhuoneiden sisäänkäynnin ovi erottuu tummuuskontrastina taustastaan. 
Ovessa on sähköinen oven avausjärjestelmä, joka toimii oven oikealla puolella olevasta painikkeesta. 
Oven kynnys on erittäin (11 cm) korkea.  

 

 

 

 

 

 

 



Pukuhuoneiden tuulikaappi on kooltaan pieni ja siinä on myös penkki kenkien pukemista varten, mikä 
hankaloittaa tuulikaapissa toimimista.  

Tuulikaapista mennään myös esteettömään wc:hen. Wc on iso ja siellä on vapaata tilaa vain wc-istuimen 
vasemmalla puolella, mutta muuten wc on iso ja toimiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteetön wc    Pukuhuone 

Pukuhuoneita on kaksi ja ne ovat molemmat samanlaisia keskenään. Ne ovat tilavia ja niissä on 
irtopenkit, jotta naulakkojen ääreen pääsee myös pyörällisellä apuvälineellä. Pesuhuoneessa ei ole 
tukikahvoja tai suihkutuolia.  

Kulku suorituspaikoille 

Yleisurheilukentälle ja jalkapallokentälle kulku tapahtuu ulkokautta. Jalkapallo kenttä on suoraan 
pukuhuoneilta n. 50 m päässä ja yleisurheilukenttä löytyy tulosuunnasta noin 200 m metrin päästä. 
Kulku kentälle on esteetön jalkakäytävää pitkin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulkureitti yleisurheilukentälle  Kulkureitti jalkapallokentälle 

Kulku esteettömästi pukuhuoneilta liikuntasaliin tapahtuu koulun läpi. Pukuhuoneilta menee hissi ja 
portaat seuraavaan 2. kerrokseen. Hissillä ei pääse seuraavaan kerrokseen omatoimisesti ilman 
kulkulupalätkää, mutta kävelevä voi käydä tilaamassa hissin toisesta kerroksesta. Kulkulupalätkä/-avain. 



täytyy pyytää ennakkoon koululta tai pyytää iltatapahtuman järjestäjää pyytämään. Portaissa on hyvät 
kontrastiraidat ja käsijohteet, jotka helpottavat portaissa kulkua. Kulkureitti liikuntasaliin on pitkä ja 
sokkeloinen. Kulkureitti on opastettu seinässä olevilla pienillä opasteilla.   

Koulun käytävällä on kaksi porrasnostinta, joiden avain löytyy koulun henkilökunnalta. Avain täytyy 
kysyä ennakkoon iltaohjelman järjestäjältä tai koulun henkilökunnalta, jos joudut kulkemaan käytävällä 
ilta-aikaan. Nostimia voi käyttää omatoimisesti, kun niihin saa avaimen. Käyttöohjeita niihin ei ole.  

 

Toinen samanlaisista nostimista     Valojen säätölaitteet varastossa 

Liikuntasali on pieni ja sen varastoihin ei pääse esteettömästi. Valojen käyttöpainikkeet ovat pienessä 
varastossa salin edessä aulassa. Sinne ei ole esteetöntä pääsyä. 


