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Painopisteenä esteettömyys (VAU 2013–2015) 

• Taustalla ESTE-hanke (2009–2011) 

– Tietoa liikuntatilojen esteettömyydestä ja työkaluja esteettömyyden kartoittamiseen 
liikuntapaikoilla.  

– Liikunnan ja urheilun lajikohtaisten esteettömyysnäkökulmien yhdistäminen eri 
käyttäjäryhmien kannalta olennaisiin, toimimisen ja liikkumisen näkökulmiin.  

• ESTE-hanke johti selvittämään liikunnan koulutuskeskusten esteettömyyttä 

– Tutkittiin koulutuskeskusten johdon näkemyksiä opistojen esteettömyydestä ja tarvetta 
rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitukseen (2012). 

– Koottiin tietoa lajikohtaisista esteettömyystarpeista ja täydennettiin ESKEH-menetelmää 
Liikunnan suorituspaikkojen lajikohtaisilla esteettömyyskriteereillä (2013).  

– Koulutettiin liikuntatilojen kartoittamiseen erikoistuneita esteettömyyskartoittajia. 

• Esteettömyystiedon jalkauttaminen 

– Esteettömät sisäliikuntatilat -kirja (Kilpelä & VAU) ilmestyi 2013. 

– Kartoitettiin urheiluopistot, tuotettiin 14 opistokohtaista raporttia ja yhteenveto 
(2013-2014). 

– Liiku terveemmäksi esteettä -kiertue viidellä paikkakunnalla 2015 yhteistyössä ESKE:n 
kanssa.  

 



1. YMMÄRRYS LISÄÄNTYI &  
TIETO PÄIVITETTIIN 

Mitä saatiin aikaan? 





Kirjan rakenne 

1. Johdanto 

2. Sisäliikuntatilojen suunnitteluperiaatteita 
– Esteettömyyden huomioiminen suunnitteluvaiheessa 

– Valaistus ja värit 

– Materiaalit 

– Akustiikka (äänensiirtojärjestelmät) 

– Sisäilma 

– Opastus ja tiedottaminen 

3. Eri tilojen esteettömyysvaatimukset 

4. Vammaisurheilun ja  
soveltavan liikunnan suorituspaikkojen  
esteettömyys 
 

Kuva. Invalidiliitto ry / ESKE ja Helsinki kaikille –projekti 



Kirjan rakenne 

1. Johdanto 

2. Sisäliikuntatilojen suunnitteluperiaatteita 

3. Eri tilojen esteettömyysvaatimukset 
– Ulkotiloista sisätiloihin edeten 

• Sisäänkäynnit ja ovet 

• Tasoerojen ratkaisut 

• Palvelupisteet 

• WC-, puku- ja pesutilat, saunat 

• Kahvilat, ravintolat, katsomot… 

• Henkilökunnan tilat 

4. Vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan 
suorituspaikkojen esteettömyys 
 



Kirjan rakenne 
1. Johdanto 

2. Sisäliikuntatilojen suunnitteluperiaatteita 

3. Eri tilojen esteettömyysvaatimukset 

4. Vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan 
suorituspaikkojen esteettömyys 
– Liikuntasalit ja palloiluhallit 

– Jalkapallohallit 

– Yleisurheiluhallit 

– Jäähallit 

– Keilahallit 

– Ampumatilat 

– Ratsastushallit 

– Kuntosalit 

– Kiipeilytilat 

– Uimahallit ja virkistyskylpylät 

 



2. LIIKUNNAN SUORITUSPAIKKOJEN 
LAJIKOHTAISET 
ESTEETTÖMYYSKRITEERIT 
 

Mitä saatiin aikaan? 



Liikunnan suorituspaikkojen 
lajikohtaiset esteettömyyskriteerit 

• Kriteerit on suunniteltu täydentämään lajien yleisiä olosuhdeohjeita ja 
ESKEH-menetelmän kartoituslomakkeita ja  
-kriteereitä liikuntatilojen osalta.  

– Invalidiliiton ESKEH-projekti (2007–2009) kehitti rakennetun ympäristön 
esteettömyyden kartoitusmenetelmän, johon kuuluvat kartoituslomakkeet ja -
kriteerit sekä opas kartoituksen suorittamiseen. 

– Esimerkiksi jos valaistuksesta on olemassa hyvä suunnitteluohjeistus jo lajin 
perussäännöissä, sitä ei tässä enää erikseen mainita (vrt. ampumaurheilu). 

• Kriteerien laatimisessa on hyödynnetty vammaisjärjestöjen 
esteettömyysosaajia, vammaisurheilussa toimivia laji- ja muita 
asiantuntijoita sekä Esteettömät sisäliikuntatilat  
-oppaan (toim. Niina Kilpelä, 2013) käsikirjoitusta. 



Lajikohtaiset kriteerit  

• Liikunta- ja monitoimisalit 
– Maalipallo 

– Pyörätuolikoripallo 

– Pyörätuolirugby 

– Istumalentopallo 

– Boccia 

– Pyörätuolitennis 

– Sulkapallo 

– Sähköpyörätuolisalibandy 

– Sokkopingis 

– Pyörätuolimiekkailu 

• Kamppailulajien tilat 

• Kuntosalit 

 

 

• Yleisurheilun sisähallit 

• Pyöräilystadionit ja -hallit 

• Jäähallit 
– Kelkkajääkiekko 

– Pyörätuolicurling 

• Keilahallit 

• Ammunnan harjoittelutilat 

• Jousiammunnan harjoittelutilat 

• Ratsastushallit 

• Veneily-, melonta ja kalastuspaikat 
– Laituri ja uimaranta 

• Monitoimikentät 
– Laidalliset palloilun pienpelikentät 

 



ESKEHin periaatteilla... 

• Sisäänkäynti 

• Käytävä 

• Ovi 

• Portaat 

• Luiska 

• Hissi 

• Säilytystilat ja vaatenaulakot 

• Asiointitilat 

• Kokoushuoneet, auditioriot, 
juhalasalit ja katsomotilat 

 

• Opetustilat 

• Ravintola- ja kahvilatilat 

• Kirjastot 

• Näyttelytilat 

• Henkilökunnan tilat 

• Esteetön wc 

• Pukeutumis- ja peseytymistilat 

• Uima-allastilat 

• Paloturvallisuus ja esteettömyys 



Lisäykset ESKEHiin 

Sisäänkäynti / vaihtoehtoinen sisäänkäynti 

• Huomioi myös liikunnan apuvälineiden mitoitus oven vapaata 
kulkuaukkoa tarkasteltaessa. Suositus oviaukon vapaasta 
leveydestä  
≥ 1000 mm. 

• Sisäänkäynnin yhteydessä myös pyörätuolin pyörien, 
lastenvaunujen yms. puhdistusmahdollisuus. 

 

Suositusmitta perustuu peli- ja urheilupyörätuolien 
mitoitukseen. 



Lisäykset ESKEHiin 

Käytävä 

• Huomioi myös mahdolliset  
kulunvalvontaportit  
(vapaa leveys, hahmotettavuus, käytettävyys). 
Suositus vapaasta leveydestä ≥ 1000 mm. 

 

Ovi  

• Ovet avautuvat liikuntatilasta poispäin  

• Huomioi myös liikunnan apuvälineiden mitoitus, 
suositus oven vapaasta leveydestä   ≥ 1000 mm. 

 



Lisäykset ESKEHiin 

Luiska 

• Huomioi myös liikunnan apuvälineiden  
mitoitus, suositus luiskan vapaasta  
leveydestä ≥ 1000 mm. 

 

Hissi 

• Huomioi myös liikunnan apuvälineiden mitoitus, suositus 
hissikorin oviaukon vapaasta leveydestä  
≥ 1000 mm. Suositus hissikorin mitoiksi on  
≥ 1200 x 2300mm.  

 



Lisäykset ESKEHiin 

Esteetön wc  

• Myös liikuntatilojen yhteydessä, esteetön kulkuyhteys 
pukutiloista. 

• Tila käytettävissä kaikkina liikuntatilan käyttöaikoina (huom. 
monitoimitilat ym.).  

Pukeutumis- ja peseytymistilat 

• Liikuntatilaan on esteetön kulkuyhteys pukutiloista. 

 



ESKEHistä myös ulkotilat 

• Suojatiet ja jalkakäytävät 

• Kävelykadut ja -aukiot 

• Tasoero (ulkoportaat ja 
luiskat, huom. ulkotiloissa 
mitoitus on erilainen) 

• Piha-alueet 

• Puistokäytävät ja 
levähdyspaikat 

 

• Esteetön leikkialue 

• Pysäköintialue 

• Julkisen liikenteen 
pysäkkialue 

• Tilapäinen liikennejärjestely 

 



3. KARTOITTAJIA KOULUTETTIIN & 
URHEILUOPISTOT KARTOITETTIIN 

Mitä saatiin aikaan? 



Liikunnan suorituspaikkojen 
esteettömyyskartoitukset 

• ESKEH-menetelmän hallinta (koulutetut kartoittajat). 

• Liikunnan suorituspaikkojen lajikohtaisten 
esteettömyyskriteerien tietäminen. 

• Vammaisurheilulajien tuntemus. 



Esimerkki: Kuntosalit 

• Ovatko laitteet sijoitettu siten, että niiden ääreen pääsee esteettömästi 
apuvälineillä? 

• Ovatko laitteet sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa? 

• Erottuvatko laitteet tummuuskontrastina ympäristöstään? 

• Soveltuvatko laitteet myös liikkumis- ja toimintaesteisille  käyttäjille? 
- Onko osa laitteista käytettävissä suoraan pyörätuolista? 

• Ovatko peilit sijoitettu siten, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa? 

• Ovatko laitteiden säätömekanismit helposti saavutettavissa? 

• Erottuvatko laitteiden säätömekanismit tummuuskontrastina? 

• Onko laitteiden säätömekanismeja kevyt käyttää? 

• Eihän laitteiden sähköjohdot ja muut liitännät aiheuta liikkumisen esteitä? 

 





Esimerkki: Kuntosalit  

• Kuntosalien suurin haaste on ahtaus. 

– Laitteiden tiivis sijoitus johtaa kapeisiin kulkuväyliin ja estää 
pääsyn laitteiden lähelle apuvälineiden kanssa liikuttaessa.  

• Vain osassa tiloja on laitteita, joita voi käyttää suoraan 
pyörätuolista.  

• Vapaat painot oli sijoitettu usein korokkeelle, jolle ei ole 
esteetöntä kulkuyhteyttä.  

– Tasoerojen reunat eivät hahmotu tummuus-kontrastina, mikä 
aiheuttaa putoamis- tai kompastumisvaaran.  



Esimerkki: Kuntosalit  

• Laitteiden käytettävyydessä oli suuria eroja.  

– Parhaimmillaan säätölaitteet erottuvat selkeästi, ovat kevyitä 
käyttää ja ne on sijoitettu siten, että niitä on mahdollista käyttää 
myös laitteesta käsin.  

• Tyypillisimpiä kehittämiskohteita olivat laitteiden 
sijoittaminen siten, että niiden ääreen pääsee myös 
apuvälinein ja laitevalikoiman kehittäminen siten, että osa 
laitteista on käytettävissä myös pyörätuolista.  



Johtopäätökset ja suositukset  

• Täydennettynä liikuntatilakriteereillä ESKEH-
esteettömyyskartoitusmenetelmä soveltuu liikuntatilojen 
kartoittamiseen. 

• Liikuntatilojen kartoittaminen edellyttää kartoittajilta 
vammaisurheilun lajituntemusta.  

• Esteettömyyskartoitukset kannattaa toteuttaa liikuntatilojen 
peruskorjausten hankesuunnittelun yhteydessä.  
– Esteettömyysselvitys muutostöiden suunnitelmien rahoitushakemukseen.  

• Opistojen tulisi laatia esteettömyyden kehittämissuunnitelma ja 
tuottaa esteettömyystietoa opiston verkkosivuille.  

• Tilojen käyttötarkoitusten muutokset tulisi päivittää säännöllisesti 
opiston omiin tietoihin sekä opasteisiin.  

• Yhteismitallisen tiedonkeruujärjestelmän kehittäminen (esim Lipas). 
 

 



YHTEENVETO 



Havaintoja 

• Esteettömyys ei tarkoita erityisryhmiä koskevia 
erillisratkaisuja tai koske pelkästään urheilijoita tai 
liikkujia. Se on huomioitava kaikissa kaikessa 
liikuntatilojen korjaus- ja uudisrakentamisessa kaikkien 
käyttäjäryhmien  näkökulmasta.  

• Koulutetun kartoittajan tekemä esteettömyyskartoitus 
tuottaa objektiivisen raportin, jota voi hyödyntää 
tulevissa korjaushankkeissa. 

• Tilaajan on osattava tilata ja käyttäjien vaadittava 
esteetöntä. Liikunta ei lisäänny ellei liikuntapaikoille 
pääse tai siellä pysty toimimaan.  



Haasteita 

• Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioon 
ottaminen kaikissa liikuntatiloissa  ja -palveluissa.  

• Esteettömyyden suunta -asiakirja (2014): 
esteettömyysselvitys & -kartoitus OKM 
rahoituksen edellytys. 

• Kuntien vammaisneuvostojen rooli nousussa  / 
rakennushankkeiden esteettömyyden seuranta. 

• Jatkuva prosessi / tiedon päivitys: Uudet lajit, 
uudenlaiset käyttäjäryhmät & muuttuvat tarpeet. 



Mitä minä voin tehdä? 

• Tilaa  koulutetun esteettömyyskartoittajan 
tekemä esteettömyyskartoitus. 

• Luo palautejärjestelmä 
käyttäjien/liikkujien/toimijoiden osallisuuden 
ja parannusehdotusten kokoamiseksi. 

• Selvitä viestinnän (kuten verkkopalvelu) 
saavutettavuus. 

• Kokoa verkkopalveluun tietoa liikuntapaikasta, 
sen esteettömyydestä ja siellä toimimisesta.  
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