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URHEILUPUISTO 

Saapuminen alueelle 

Saapuminen kohteeseen on opastettu huonosti. Opasteita on 
vai yksi ja sekin opastaa Amospuiston koululle. Opaste viimei-
sessä risteyksessä ennen urheilupuistoon kääntymistä. Hallin 
seinässä ei ole mitään opastetta.  
 
Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat noin kolmen sadan 
metrin päässä Turuntiellä. Urheilupuistoon pääsee julkista lii-
kennettä käyttämällä. Saattoliikenteellä on mahdollisuus py-
sähtyä yleisurheilukentän välittömässä läheisyydessä. Kulkurei-
tit kohteiden välillä ovat asfaltoituja ja ne on valaistu.   

Saapuminen kohteeseen  

Esteettömiä pysäköintipaikkoja ei ole opastettu saapumissuun-
nasta.  
 
Uusien pukuhuoneiden sisäänkäynnin tai urheilukentän välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsevalla pysäköintialueella ei ole mer-
kittyjä esteettömiä autopaikkoja.   
 

Kehittämiskohteita 

• Esteettömien autopaikkojen opastaminen saapumissuun-
nasta. 

• Esteettömien autopaikkojen lisääminen uusien pukuhuo-
neiden sisäänkäynnin sekä yleisurheilukentän sisäänkäyn-
nin välittämään läheisyyteen.  

• Esteettömien autopaikkojen sijoittaminen mahdollisimman 
tasaiselle alueelle.  
o Sivuittaiskaltevuus saa olla enintään 2 %. 
o Pituuskaltevuus saa olla enintään 5 % 

• Autopaikkojen merkitseminen selkeästi.  
o Merkintä sekä pystytolpassa että autopaikan pinnassa. 

 

Opasteet 

Ulkotilojen opasteet  

Saapumista kohteeseen ei ole opastettu päälähestymissuun-
nista. Viimeisessä risteyksessä käännyttäessä hallille on opaste, 
jonka teksti erottuu tummuuskontrastina taustastaan, mutta 
opaste opastaa Amospuiston koululle. Kohteeseen saavutta-
essa pukuhuoneille tai urheilukentälle ei ole mitään opastetta. 
Frisbeegolf-rata on opastettu yhdellä opasteella, jossa teksti 
erottuu tummuuskontrastina taustastaan ja kirjaimet ovat 
isolla fonttikoolla kirjoitettu. 
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Sisätilojen opasteet  

Sisätiloissa ei ole pääopasteita (pohjakarttaa). Tilaopasteita ei 
ole, jotka opastasi kulkua uusilta esteettömiltä pukuhuoneilta 
liikuntasaliin.  
 

Kehittämiskohteita  

• Opasteiden lisääminen päälähestymissuuntiin. 

• Urheilukentän opasteen lisääminen hallin pihaan kääntymi-
sen kohdalle. 

• Pääopasteen (karttaopaste, jossa kerrotaan tärkeimpien 
toimintojen sijainnit) sijoittaminen aulaan pääsisäänkäyn-
nin läheisyyteen.  

• Kulkureitin opastaminen uusilta pukuhuoneilta liikuntasa-
liin.  

• Tilaopasteiden tummuuskontrastien parantaminen ja nii-
den sijoittaminen ilman häikäisyä. 
o Kohomerkintöjen ja mahdollisesti myös pistekirjoituk-

sen hyödyntäminen tilaopasteissa. 
o Sijoittaminen 1400–1600 mm korkeudelle seinälle, 

oven avautumispuolelle. 
 

Uusien pukuhuoneiden sisäänkäynti 

Uusien pukuhuoneiden sisäänkäynti ei ole katettu ja valaistu. 
Sisäänkäynnin edusta on asfaltoitu ja laatoitettu. Sisäänkäyn-
nin ulkopuolella ei ole istuimia levähtämistä varten. 
 
Opasteet ovat pienellä kirjaiskoolla ja sijoitettu lasin taakse, se 
aiheuttaa heijastumista, mikä hankaloittaa opasteen lukemista 
valoisalla. Opaste on sijoitettu ovilevyyn, mikä aiheuttaa tör-
mäysvaaran läheltä luettaessa. 
 
Oven vapaakulkuaukon leveys hieman kapea ajatellen liikku-
mista liikunnan apuvälineiden kanssa (870 mm), mutta toisen 
oven avaamalla saadaan lisää tilaa (1510 mm). Lisäoven avaus-
kahva on hieman korkealla (1550 mm) käytettäväksi pyörätuo-
lista käsin. Ovessa on sähköinen ovenavausmekanismi. Ovi py-
syy auki riittävän (10 sec), että ovesta kerkeää sisällä pyörälli-
sellä apuvälineellä. Oven avauspainike on sijoitettu seinään 
oven avautumispuolelle hyvälle korkeudelle (1200 mm) ajatel-
len sen käyttämistä pyörätuolista käsin.  
 
Kynnys on kaksi osainen ja erittäin korkea (110 mm).  
 
Tuulikaappia on pieni (1600 x 2250 mm), kun siinä oli kartoitus-
hetkellä kenkiä ja penkki. Toisella käyntikerralla tuulikaapissa 
oli vielä sähköpotkulauta, joka esti pyörätuolilla kulkemisen ko-
konaan.  
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Vanhojen pukuhuoneiden sisäänkäynti  

Vanhoihin pukuhuoneisiin ei ole esteetöntä kulkua.  
 

Kehittämiskohteita 

• Istuimien lisääminen sisäänkäynnin läheisyyteen. 

• Opasteen lisääminen seinään sisäänkäynnin yhteyteen. 

• Oven sisäpuolella olevan avauspainikkeen erottumisen pa-
rantaminen tummuuskontrastilla ja painikkeen koon lisää-
misellä tai opasteella. 

• Selvitetään mahdollisuudet oven kynnyksen poistamiseksi. 

• selvitetään mahdollisuutta sisäänkäynnin yhteyteen katok-
sen lisääminen. 

• Tuulikaapista kaiken irtotavaran siirtäminen pois ja lisät-
tävä kieltokyltit, että tuulikaapissa kaiken tavaran säilyttä-
minen on kielletty. 

 
 

Liikkuminen ja toimiminen sisätiloissa 

Aulatilat ja käytävät  

Käytävät koulun sisällä ovat väljiä sekä aulatilat uusilla puku-
huoneilla ja liikuntasalin edessä.  
 

Ovet ja kynnykset 

Pääosassa tiloja ovien vapaa leveys on riittävä ajatellen estee-
töntä liikkumista apuvälinein. 

Suurin osa tiloista on toteutettu lähes kynnyksettöminä. Muu-
tamia esteettömyysmääräyksiä korkeampiakin kynnyksiä löy-
tyy.  

Osa käytävien palo-ovista on raskaita (5 kg) avata.  

Kehittämiskohteita 

• Kynnysten poistaminen mahdollisuuksien mukaan / kyn-
nysten ylittämisen helpottaminen, esim. kynnyskiiloin. 

• Kulkuaukkojen vapaan leveyden suurentaminen (tarkastelu 
muutostöiden yhteydessä). 
o Määräysten mukaan sisäänkäyntien ja tuulikaappien, 

käytävillä sijaitsevien ovien ja aukkojen sekä esteettö-
mien hygieniatilojen ovien vapaan leveyden on oltava 
vähintään 850 mm ja kulkuväylältä hallinto-, palvelu-, 
liike- ja työtiloihin johtavien ovien vapaan leveyden on 
oltava vähintään 800 mm. Liikunnan apuvälineiden 
kannalta kulkuaukon vapaaksi leveydeksi suositellaan 
1000 mm. 
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Portaat uusista pukuhuoneista koulun tiloihin  

Uusilta pukuhuoneilta portaat koulun tiloihin ovat suoravarti-
set umpiportaat. Ne johtavat toiseen kerrokseen, jossa ovat 
kouluntilat, jota kautta pääsee liikuntasaliin.  
 
Portaiden etureunoissa on kontrastiraidat, joka erottuu tum-
muuskontrastina, ja ne tuntuvat jalan tai valkoisen kepin alla. 
 
Portaissa on käsijohteet molemmilla puolilla kahdella korkeu-
della. Käsijohteet loppuvat liian aikaisin, mikä aiheuttaa pu-
toamisvaaran. Käsijohteet eivät ole yhtenäiset koko matkalla. 
 

Portaat vanhoihin pukuhuoneisiin  

Portaiden askelmien reunat erottuvat tummuuskontrastina 
taustastaan. Portaissa ei ole käsijohteita. Pukuhuoneet eivät 
ole esteettömiä. Porraskäytävä on kapea. 
 
 

Kehittämiskohteita 

• Käsijohteiden lisääminen portaisiin ja/tai toiminnallisuuden 
parantaminen. (mieluiten kahdelle korkeudelle 900 ja 700 
mm).  
o Käsijohteiden tulisi jatkua vähintään 300 mm yli portaan 
alkamiskohdan.  
 

 

Hissi uusista pukuhuoneista koulun tiloihin 

Hissin sijaitsee välittömästi uusien pukuhuoneiden ulkopuolella 
samalla käytävällä.  Sijaintia ei ole opastettu, mutta hissin ovi 
erottuu tummuuskontrastina taustastaan.  
 
Hissin oven vapaa kulkuaukon leveys (880 mm) on hyvä ja ovi 
aukeaa automaattisesti.  
 
Hissin painikkeiden korkeus on hyvä. Painikkeet ovat loogisessa 
järjestyksessä. Painikkeet erottuvat tummuuskontrastina taus-
tastaan ja uloskäyntikerros on merkitty poikkeavalla värillä. Hä-
lytyspainikkeella ei ole vahinkopainamisen estävää kaulusta. 
Hissin hälytys yhdistää vikakeskukseen. STOP-painike erottuu 
hyvin tummuuskontrastina taustastaan.  
 

Valaistus hississä on hyvä (250 lx). Hississä on tukikaiteet hy-
vällä korkeudella (890 mm). Hississä ei ole istuinta. 

Kehittämiskohteita 

• Taittuvan penkin lisääminen hissiin. 
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Hissit koulun tiloissa 

Koulun tiloissa on kolme pyörätuolinostinta kulkureitillä uusita 
pukuhuoneista liikuntasaliin.  
 
Nostimissa ei ole käyttöohjeita ja ne ovat lukossa ja avain hen-
kilökunnalla.  
 

Kehittämiskohteita 

• Hissiin käyttöohjeiden lisääminen.   

• Selvitetään mahdollisuudet hissin lukituksen poistamiseksi 
tai hissiin ohjeet avaimen sijainnista (iltakäytössä?) 

Esteettömät wc-tilat 

Esteetön wc on uusien pukuhuoneiden yhteydessä. Käynti 
wc:hen on tuulikaapista. Tila on ahdas ja tuulikaapissa oleva 
penkki estää kääntymisen pyörällisellä apuvälineellä, jos 
wc:hen menee pukuhuoneesta päin.  
Tilaopaste on sijoitettu ovilevyyn missä se aiheuttaa törmäys-
vaaran läheltä luettaessa. Ovi erottuu tummuuskontrastina 
taustastaan. 
 
Oven vapaan kulkuaukon leveys on hyvä (900 mm). Ovessa ei 
ole kynnystä. Ovessa ei ole vaakasuuntainen lankavedintä, joka 
vaikeuttaa oven sulkemista pyörätuolista käsin.  
 
Wc on yksipuoleinen, eli vapaata tilaa on vain wc-istuimen toi-
sella puolella hyvin (800 mm). Käsituet on kiinnitetty seinään 
wc-istuimen taakse, jolloin ne mahdollistavat pyörätuolin sijoit-
tamista istuimen välittömään läheisyyteen.  
 
Käsisuihkuun ja hanaan ei yletty wc- istuimelta. Peili on sijoi-
tettu hyvälle korkeudelle ajatellen pyörätuolia käyttävää henki-
löä (900–1900 mm). Vaatekoukkuja ei ole.  Käsipyyhe- ja saip-
puatelineet on sijoitettu hyvälle korkeudelle. 
 
Wc-tilassa on hälytysjärjestelmä avun saamiseksi hätätilan-
teissa. Hälytysnaru erottuu tummuuskontrastina taustastaan. 
Hälytyksen tehtyä syttyy valo ulkopuolella ja tulee äänimerkki.  
 
Lattia erottuu tummuuskontrastina seinistä. Valaistus on epä-
tasainen (150–500 lx).  

Kehittämiskohteita 

• Tilaopasteen sijoittaminen 1400–1600 mm korkeudelle sei-
nälle, oven avautumispuolelle ei heijastavalle alustalle.  
o Selkeät tummuuskontrastit, wc tekstin lisäksi pyörätuo-

lisymboli, kohomerkinnät. 
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• Vaatekoukkujen lisääminen eri korkeuksille (esim. 1200, 
1400 ja 1600 mm) 

• Käsienpesualtaan hanan vaihtaminen sähköiseksi ja käsi-
suihkun sijoittaminen toimivampaan paikkaan (esim. käsi-
tukeen).  

• Vaakasuuntaisen lankavetimen asentaminen oveen helpot-
tamaan oven sulkemista pyörätuolista.  
o Oven sisäpuolelle, saranpuolelle, 800 mm korkeudelle.  

• Valaistuksen parantaminen. 
 
 

Puku- ja pesutilat 

Palloiluhallin uudet pukuhuoneet   

Molemmat isommista puku- ja pesuhuoneet ovat varustettu 
samanlaisilla varustuksilla. Lisäksi on yksi selvästi pienempi pu-
kuhuone, joten se ei ole esteetön.   
 
Tilaopaste on sijoitettu ovilevyyn missä se aiheuttaa törmäys-
vaaran läheltä luettaessa. Palo-ovi ei erotu tummuuskontras-
tina taustastaan, mutta itse pukuhuoneiden ovet erottuvat. 
Ovien vapaat kulkuaukot ovat riittävän leveitä (910 mm) ja 
ovissa ei ole kynnyksiä.  
 
Pukuhuoneet ovat tilavia. Pukuhuoneessa ovat irtopenkin nau-
lakoiden edessä, joiden istumakorkeus on hyvä (450 mm), 
mutta syvyys on kapea (400 mm), ajatellen pukeutumista ma-
kuulla.   
 
Vaatenaulakot ovat korkealla (1560 mm), mutta niiden ääreen 
pääsee, kun irtopenkin siirtää pois. Pukuhuoneessa lattia ja 
seinä erottuvat tummuuskontrastina.  
 
Pukuhuoneen yhteydessä on pieni ei esteetön wc. 
 
Pesuhuoneen oven vapaa kulkuaukko on hyvä (800 mm) ja 
kynnys on korkea (60 mm), mutta se on luiskattu. Tilaopastetta 
ei ole.  
 
Pesuhuoneen mitoitus on väljä, mutta suihkupaikat ovat ra-
jattu seinin, mikä tekee suihkupaikoista ahtaat. Tilassa ei ole 
suihkuistuinta, eikä tukikaiteita. Lattia on märkänäkin luistama-
ton. Yksikään suihkupaikka ei ole varustettu käsisuihkulla. Va-
laistus on heikko (15–150 lx). Lattia ja seinät erottuvat tum-
muuskontrastina toisistaan. 

Kehittämiskohteita 

• Tilaopasteen sijoittaminen pukuhuoneeseen, pesuhuonees 
een ja wc:hen 1400–1600 mm korkeudelle seinälle, oven 
avautumispuolelle. 
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o Selkeät tummuuskontrastit, wc tekstin (wc:n ovi) lisäksi 
pyörätuolisymboli (myös pukuhuoneen ovelle), koho-
merkinnät. 

• 600–700 mm leveän penkin hankkiminen, joka mahdollis-
taa pukeutumisen makuulla. 

• Suihkupaikkojen väliseinien purkaminen (kahden paikan 
väliltä). 

• Ainakin yhden suihkupaikan varustaminen kaikissa pesu-
huoneissa käsisuihkulla, suihkuistuimella ja tukikaitein. 
 

Sisäliikuntatilat 

Liikuntasali 

 
Koulun yhteydessä on pieni liikuntasali. Liikuntasaliin on estee-
tön kulku pyörätuolinostimella (kts. hissit) 
 
Liikuntasalin oveen vapaan kulkuaukon leveys on hyvä (800 
mm), ja lisäksi on lisäovi, jonka saa auki.  
 
Palloiluhallin lattia kiiltää vastavalossa, mutta ikkunoissa on pi-
mennysverhot.  Tilassa ei ole mitään ylimääräistä, vaan kaikki 
tavarat ovat niille osoitetuissa varastoissa.  Pelikentän rajavii-
vat erottuvat lattian pinnasta selkeänä tummuuskontrastina.  
 
Liikuntatilassa ei ole sähköpistorasioita.  

Välinevarastoihin ei ole esteetöntä kulkua. Varastoissa on pal-
jon tavaraa kulkuväylillä.   

Kehittämiskohteita 

  

• Tavaroiden siirtäminen pois kulkuväyliltä varastoissa.  

 

Ulkoliikuntatilat 

Yleisurheilukenttä 

 
Yleisurheilukenttä sijaitsee koulun vieressä ensimmäisenä, kun 
alueelle saavutaan. Kentälle on esteetön kulkureitti koulun 
puolelta. Esteetöntä kulkuväylää ei ole opastettu. Esteettömiä 
pysäköintipaikkoja ei ole kentän läheisyydessä. Kentän oman 
hiekkapintaisen parkkipaikan puolelta ei ole esteetöntä kulkua.  
Kartoitus tehtiin aikaisin keväällä siksi, kulkuväylät ja massa-
kentän pinta ovat sulamisvesien takia erittäin pehmeät. Pyörä-
tuolin renkaat upottavat hiekkaan. Kulkuväylien pehmeys kan-
nattaa tarkistaa kesällä. 
 



Esteettömyyskartoitusraportti 
 

12 
 

Kentällä olevat korkeushyppy ja seiväshyppy varusteet, sekä ai-
tojen kärryt erottuvat hyvin tummuuskontrastina taustastaan.  
 
Kentän keskellä oleva tekonurmikenttä on aidattu. Kentän kul-
kuaukko on kapea (560 mm), lisäksi kentälle on iso portti, 
mutta sen aukiolosta ei ole tietoa. Kentän valojen ohjauspai-
nikkeet ovat hiukan korkealla (1550 mm), ajatellen käyttöä 
pyörätuolista käsin.   
 
Yleisurheilukentän sivussa on siirrettävä katsomo. Katsomon si-
vussa ja edessä on paikkoja pyörätuoleille. Katsomon askel-
mien reunat eivät erotu tummuuskontrastina, mikä aiheuttaa 
putoamisvaaran. Käsijohteet ovat vain yhdellä korkeudella ja 
ne eivät jatku viimeisen rappusen yli, mikä aiheuttaa putoamis-
vaaran. 
 

Kehittämiskohteita 

 

• Esteettömien pysäköintipaikkojen lisääminen kentän si-
säänkäynnin läheisyyteen.  

• Esteettömän kulkureitin opastaminen. 

• Käsijohteiden lisääminen katsomon portaisiin ja niiden toi-
minnallisuuden parantaminen.  

o Käsijohteiden tulisi jatkua vähintään 300 mm yli 
portaan ja luiskan alkamiskohdan. 

• Portaiden askelmien erottumisen parantaminen.   
o Kontrastiraitojen lisääminen askelmien etureu-

naan. 

• Varmistetaan, että isommasta portista on mahdollista kul-
kea kentälle pyörällisillä apuvälineillä. 

 

Jalkapallokentät  

 
Alueella on useampi jalkapallokenttä. Kentille on esteetön kul-
kureitti pysäköintipaikkojen vastakkaisesta päästä. Kulkureitti 
sisäänkäynnille on hiekkatietä, joka on kova. Esteetöntä kulkur 
eittiä ei ole opastettu.  
 
Kulkusillat kentille eivät ole esteettömiä. Ne on jyrkkiä ja niissä 
on poikittaiset puut, jotka estävät pyörällisellä apuvälineellä 
niiden käyttämisen.  

Kehittämiskohteita 

• Esteettömän kulkureitin opastaminen kentille.  

• Yhden tai useamman kulkusillan muuntaminen esteettö-
mäksi.  

o Pituuskaltevuus maksimissaan 8 % 
o Ei poikittaisia välipuita  
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YHTEENVETO KEHITTÄMISKOHTEISTA 

URHEILUPUISTO 

Saapuminen alueelle 

Saapuminen kohteeseen 

Kehittämiskohteita 

• Esteettömien autopaikkojen opastaminen saapumissuun-
nasta. 

• Esteettömien autopaikkojen lisääminen uusien pukuhuo-
neiden sisäänkäynnin sekä yleisurheilukentän sisäänkäyn-
nin välittämään läheisyyteen.  

• Esteettömien autopaikkojen sijoittaminen mahdollisimman 
tasaiselle alueelle.  
o Sivuittaiskaltevuus saa olla enintään 2 %. 
o Pituuskaltevuus saa olla enintään 5 % 

• Autopaikkojen merkitseminen selkeästi.  
o Merkintä sekä pystytolpassa että autopaikan pinnassa. 

 

Opasteet 

Ulkotilojen opasteet  

Sisätilojen opasteet  

Kehittämiskohteita 

• Opasteiden lisääminen päälähestymissuuntiin. 

• Urheilukentän opasteen lisääminen hallin pihaan kääntymi-
sen kohdalle. 

• Pääopasteen (karttaopaste, jossa kerrotaan tärkeimpien 
toimintojen sijainnit) sijoittaminen aulaan pääsisäänkäyn-
nin läheisyyteen.  

• Kulkureitin opastaminen uusilta pukuhuoneilta liikuntasa-
liin.  

• Tilaopasteiden tummuuskontrastien parantaminen ja nii-
den sijoittaminen ilman häikäisyä. 
o Kohomerkintöjen ja mahdollisesti myös pistekirjoituk-

sen hyödyntäminen tilaopasteissa. 
o Sijoittaminen 1400–1600 mm korkeudelle seinälle, 

oven avautumispuolelle. 
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Uusien pukuhuoneiden sisäänkäynti 

Vanhojen pukuhuoneiden sisäänkäynti 

Kehittämiskohteita 

• Istuimien lisääminen sisäänkäynnin läheisyyteen. 

• Opasteen lisääminen seinään sisäänkäynnin yhteyteen. 

• Oven sisäpuolella olevan avauspainikkeen erottumisen pa-
rantaminen tummuuskontrastilla ja painikkeen koon lisää-
misellä tai opasteella. 

• Selvitetään mahdollisuudet oven kynnyksen poistamiseksi. 

• selvitetään mahdollisuutta sisäänkäynnin yhteyteen katok-
sen lisääminen. 

• Tuulikaapista kaiken irtotavaran siirtäminen pois ja lisät-
tävä kieltokyltit, että tuulikaapissa kaiken tavaran säilyttä-
minen on kielletty. 

 
 

Liikkuminen ja toimiminen sisätiloissa 

Aulatilat ja käytävät  

 

Ovet ja kynnykset 

Kehittämiskohteita 

• Kynnysten poistaminen mahdollisuuksien mukaan / kyn-
nysten ylittämisen helpottaminen, esim. kynnyskiiloin. 

• Kulkuaukkojen vapaan leveyden suurentaminen (tarkastelu 
muutostöiden yhteydessä). 
o Määräysten mukaan sisäänkäyntien ja tuulikaappien, 

käytävillä sijaitsevien ovien ja aukkojen sekä esteettö-
mien hygieniatilojen ovien vapaan leveyden on oltava 
vähintään 850 mm ja kulkuväylältä hallinto-, palvelu-, 
liike- ja työtiloihin johtavien ovien vapaan leveyden on 
oltava vähintään 800 mm. Liikunnan apuvälineiden 
kannalta kulkuaukon vapaaksi leveydeksi suositellaan 
1000 mm. 

 

Portaat uusista pukuhuoneista koulun tiloihin 

 

Kehittämiskohteita 

• Käsijohteiden lisääminen portaisiin ja/tai toiminnallisuuden 
parantaminen. (mieluiten kahdelle korkeudelle 900 ja 700 
mm).  
o Käsijohteiden tulisi jatkua vähintään 300 mm yli portaan 
alkamiskohdan.  
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Hissi uusista pukuhuoneista koulun tiloihin 

Kehittämiskohteita 

• Taittuvan penkin lisääminen hissiin. 
 

Hissit koulun tiloissa 

 

Kehittämiskohteita 

• Hissiin käyttöohjeiden lisääminen.   

• Selvitetään mahdollisuudet hissin lukituksen poistamiseksi 
tai hissiin ohjeet avaimen sijainnista (iltakäytössä?) 

Esteettömät wc-tilat 

 

Kehittämiskohteita 

• Tilaopasteen sijoittaminen 1400–1600 mm korkeudelle sei-
nälle, oven avautumispuolelle ei heijastavalle alustalle. 
o Selkeät tummuuskontrastit, wc tekstin lisäksi pyörätuo-

lisymboli, kohomerkinnät. 

• Vaatekoukkujen lisääminen eri korkeuksille (esim. 1200, 
1400 ja 1600 mm) 

• Käsienpesualtaan hanan vaihtaminen sähköiseksi ja käsi-
suihkun sijoittaminen toimivampaan paikkaan (esim. käsi-
tukeen).  

• Vaakasuuntaisen lankavetimen asentaminen oveen helpot-
tamaan oven sulkemista pyörätuolista.  
o Oven sisäpuolelle, saranpuolelle, 800 mm korkeudelle.  

• Valaistuksen parantaminen. 
 
 

Puku- ja pesutilat 

Palloiluhallin uudet pukuhuoneet   

Kehittämiskohteita 

• Tilaopasteen sijoittaminen pukuhuoneeseen, pesuhuonee-
seen ja wc:hen 1400–1600 mm korkeudelle seinälle, oven 
avautumispuolelle. 
o Selkeät tummuuskontrastit, wc tekstin (wc:n ovi) lisäksi 

pyörätuolisymboli (myös pukuhuoneen ovelle), koho-
merkinnät. 
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• 600–700 mm leveän penkin hankkiminen, joka mahdollis-
taa pukeutumisen makuulla. 

• Suihkupaikkojen väliseinien purkaminen (kahden paikan 
väliltä). 

• Ainakin yhden suihkupaikan varustaminen kaikissa pesu-
huoneissa käsisuihkulla, suihkuistuimella ja tukikaitein. 
 

Sisäliikuntatilat 

Liikuntasali 

Kehittämiskohteita 

  

• Tavaroiden siirtäminen pois kulkuväyliltä varastoissa.  

 

Ulkoliikuntatilat 

Yleisurheilukenttä 

Kehittämiskohteita 

 

• Esteettömien pysäköintipaikkojen lisääminen kentän si-
säänkäynnin läheisyyteen.  

• Esteettömän kulkureitin opastaminen. 

• Käsijohteiden lisääminen katsomon portaisiin ja niiden toi-
minnallisuuden parantaminen.  

o Käsijohteiden tulisi jatkua vähintään 300 mm yli 
portaan ja luiskan alkamiskohdan. 

• Portaiden askelmien erottumisen parantaminen.   
o Kontrastiraitojen lisääminen askelmien etureu-

naan. 

• Varmistetaan, että isommasta portista on mahdollista kul-
kea kentälle pyörällisillä apuvälineillä. 

 

Jalkapallokentät  

Kehittämiskohteita 

• Esteettömän kulkureitin opastaminen kentille. 

• Yhden tai useamman kulkusillan muuntaminen esteettö-
mäksi.  

o Pituuskaltevuus maksimissaan 8 % 
o Ei poikittaisia välipuita  

 


