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TIIVISTELMÄ 

 

SAMK PORISSA 
 
Liiketoiminta ja kulttuuri Pori 
Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin 3,5 km päässä Porin keskustasta, bussiyh-
teyksien päässä. Rakennus on kaksikerroksinen ja esteetön liikunta-, näkö- ja kuu-
lovammaisia henkilöitä ajatellen. Inva-paikoitusta ei ole. Toimipisteessä on kirjas-
to sekä kahvila, jossa tarjoillaan myös lounasta. Ruokalat sijaitsevat noin 100 – 
250 metrin päässä toimipisteestä.  
 
Tekniikka ja merenkulku Pori 
Tekniikan toimipiste sijaitsee noin 3,5 km päässä Porin keskustasta, bussiyhteyk-
sien päässä. Toimipiste on kolmikerroksinen hissitön rakennus. Liikkuminen apu-
välineen kanssa ylimpiin kerroksiin on hankalaa. Invapaikoitus on pääoven vie-
ressä. Rakennuksessa on ruokala. Kirjasto on yhteinen liiketoiminnan toimipisteen 
kanssa.  
 
Sosiaali- ja terveysala Pori 
Sosiaali- ja terveysalan toimipiste sijaitsee noin kilometrin päässä Porin keskus-
tasta. Linja-autoyhteydet kulkevat läheltä toimipistettä. Rautatieasema on lähellä. 
Rakennus on kolmikerroksinen ja toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia aja-
tellen. Invapaikoitusta ei ole, mutta pysäköintilupaa voi tiedustella toimistosta. 
Rakennuksessa toimii ruokala ja kirjasto.  
 
 
SAMK RAUMALLA 
 
Liiketoiminta Rauma 
Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin 3 km päässä keskustasta. Rakennus on 
kolmikerroksinen ja toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. Inva-
paikoitusta ei ole, mutta pysäköintilupaa voi tiedustella toimistosta. Rakennukses-
sa toimii ruokala ja kirjasto.  
 
Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikan koulutus 
Tekniikan toimipiste sijaitsee noin 4 km päässä keskustasta. Rakennus on neliker-
roksinen ja kohtalaisesti toimiva näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia ajatellen. 
Ovilla on korkeita kynnyksiä, jotka vaikeuttavat apuvälineen kanssa liikkumista. 
Inva-paikoitusta ei ole, mutta muuten parkkipaikkoja on aivan ovien tuntumassa. 
Rakennuksessa on kirjasto ja kahvio, varsinaista ruokalaa ei ole.  
 
Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulun koulutus 
Merenkulun toimipiste sijaitsee 1,5 km päässä Rauman keskustasta. Rakennus on 
viisikerroksinen ja osittain hankala liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. 
Opiskelu toimipisteessä vaatii tiettyä terveydellistä tilaa ja opiskelemaan päässeel-
tä vaaditaan lääkärintodistus terveydentilastaan. Rakennuksessa on kirjasto, ruo-
kala on viereisessä rakennuksessa. Invapaikoitusta ei ole ja parkkipaikka sijaitsee 
pitkien portaiden päässä.  
 



 4

Sosiaali- ja terveysala Rauma 
Sosiaali- ja terveysalan toimipiste sijaitsee noin 2 km päässä keskustasta. Raken-
nus on kolmikerroksinen ja melko toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia 
ajatellen. Invapaikoitusta ei ole. Rakennuksessa on kirjasto sekä ruokala.  
 
 
SAMK KANKAANPÄÄSSÄ 
 
Kuvataide Kankaanpää, liiketalouden koulutus 
Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin kilometrin päässä keskustasta, lähellä 
linja-autoyhteyksiä. Toimitilat ovat kaksikerroksisessa remontin alla olevassa ra-
kennuksessa. Invapaikoitusta ei ole. Remontin vuoksi toimipisteen tilat ovat han-
kalat liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen.  
 
Kuvataide Kankaanpää, kuvataiteen koulutus 
Kuvataiteen toimipiste sijaitsee alle kilometrin päässä keskustasta, lähellä linja-
autoyhteyksiä. Invapaikoitusta ei ole. Opetustilat toimivat rakennuksen kahdessa 
kerroksessa. Toimitilat ovat sokkeloiset ja osittain vaikeakulkuiset apuvälinettä 
käyttävälle. Toimipisteessä on kirjasto sekä opiskelijakunnan kahvio.  
 
 
SAMK HARJAVALLASSA 
 
Sosiaali- ja terveysala Harjavalta 
Sosiaali- ja terveysalan toimipiste sijaitsee Harjavallan keskustassa, hyvien linja-
auto- ja junayhteyksien päässä. Rakennus on kaksikerroksinen ja toimiva liikunta, 
näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. Invapaikoitus on aivan ulko-oven tuntumassa.  
 
 
SAMK HUITTISISSA 
 
Liiketoiminta Huittinen 
Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin 2 km päässä keskustasta. Linja-autoasema 
on keskustan tuntumassa. Rakennus on kaksikerroksinen ja toimiva liikunta, nä-
kö- ja kuulovammaisia ajatellen. Invapaikoitus on aivan ulko-oven tuntumassa. 
Toimipisteessä on ruokala ja kirjasto.  
 
 
Kuvia osoitteessa http://www.flickr.com/photos/SAMK_accessibility_guide 
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ABSTRACT 

 
ACCESSIBILITY GUIDE FOR SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES (SAMK) 
 
SAMK IN PORI 
 
Faculty of Business and Culture Pori 
The School of Business is situated approximately 3.5 kilometres from the centre 
of Pori, from which there is a regular bus service. The two-storey building is 
accessible to physically, visually or hearing impaired persons. There are no 
special parking places for the disabled. The school has a library and a café which 
also serves lunch. The refectories are located approximately 100–250 metres from 
the school.  
 

Faculty of Technology and Maritime Management Pori 
The School of Technology is situated approximately 3.5 kilometres from the 
centre of Pori, from which there is a regular bus service. The three-storey building 
has no lift. It is difficult to move to the upper floors using an aid device. Special 
parking places for the disabled are by the main entrance. There is a student 
cafeteria in the building. The library is shared with the School of Business.  
 

Faculty of Social Services and Health Care Pori 
The School of Social Services and Health Care is situated approximately one 
kilometre from the centre of Pori. The school is located close to the bus routes. 
The railway station is nearby. The three-storey building is functional for 
physically, visually or hearing impaired persons. There are no special parking 
places for the disabled, but the students can request a parking permit in the office. 
There is a student cafeteria and a library in the building.  
 

SAMK IN RAUMA 
 
Faculty of Business and Culture Rauma 
The School of Business is situated approximately 3 kilometres from the centre of 
Rauma. The three-storey building is functional for physically, visually or hearing 
impaired persons. There are no special parking places for the disabled, but the 
students can request a parking permit in the office. There is a student cafeteria and 
a library in the building.  
 

Faculty of Technology and Maritime Management Rauma, School of Technology 
The School of Business is situated approximately 4 kilometres from the centre of 
Rauma. The four-storey building is fairly functional for physically, visually or 
hearing impaired persons. Some of the doorsteps are high, which impedes moving 
with an aid device. There are no special parking places for the disabled, but the 
parking lot is situated near the doors. There is a library and a café but no student 
cafeteria in the building.  
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Faculty of Technology and Maritime Management Rauma, School of Maritime 
Management 
The School of Maritime Management is situated approximately 1.5 kilometres 
from the centre of Rauma. The five-storey building is in some respects difficult 
for physically, visually or hearing impaired persons. The student must meet 
certain health requirements in order to pursue studies in the school, and the 
admitted students are required to produce a medical certificate concerning their 
health. There is a library in the building, and a student cafeteria in the adjacent 
building. There are no special parking places for the disabled, and there are high 
stairs from the parking lot to the building.  
 

Faculty of Social Services and Health Care Rauma 
The School of Social Services and Health Care is situated approximately 2 
kilometres from the centre of Rauma. The three-storey building is fairly functional 
for physically, visually or hearing impaired persons. There are no special parking 
places for the disabled. There is a library and a student cafeteria in the building.  
 

SAMK IN KANKAANPÄÄ 
 
Faculty of Business and Culture Kankaanpää, School of Business 
The School of Business is situated approximately one kilometre from the centre of 
Kankaanpää, close to the bus routes. The school has its premises in a two-storey 
building under renovation. There are no special parking places for the disabled. 
Due to the renovation, the facilities are difficult for physically, visually or hearing 
impaired persons.  
 

Faculty of Business and Culture Kankaanpää, School of Fine Art 
The School of Fine Art is situated less than one kilometre from the centre of 
Kankaanpää, close to the bus routes. There are no special parking places for the 
disabled. Instruction is provided on two floors of the building. The facilities are 
labyrinthine and somewhat difficult for persons moving with an aid device. There 
are a library and a Student Union café in the school.  
 

SAMK IN HARJAVALTA 
 
School of Social Services and Health Care Harjavalta 
The School of Social Services and Health Care is situated in the centre of 
Harjavalta and is covered by good bus and train services. The two-storey building 
is functional for physically, visually or hearing impaired persons. There are 
special parking places for the disabled very near the front door.  
 

SAMK IN HUITTINEN 
 
Faculty of Business and Culture Huittinen 
The School of Business is situated approximately 2 kilometres from the centre of 
Huittinen. The bus station is located close to the centre. The two-storey building is 
functional for physically, visually or hearing impaired persons. There are special 
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parking places for the disabled very near the front door. There are a student 
cafeteria and a library in the school.  
 
Photos available on http://www.flickr.com/photos/SAMK_accessibility_guide 
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1 JOHDANTO 

 

Opas on tehty auttamaan ja antamaan tietoa niille, jotka suunnittelevat hakevansa 

tai ovat jo hyväksyttyjä opiskelemaan Satakunnan ammattikorkeakouluun 

(SAMK). Opas on suunnattu henkilöille, joilla on jonkinlainen vamma tai este, 

joka saattaa hankaloittaa opiskelua. Oppaassa on käsitelty liikunta-, näkö- ja kuu-

lovammaisten sekä lukihäiriöisten opiskelua. Oppaasta löytyy informaatiota miten 

toimia jo ennen valintakokeita ja opiskelujen aikana. Opas antaa tietoa rakennus-

ten fyysisestä esteettömyydestä sekä vammaisten opiskelijoiden mahdollisuuksista 

opiskella eri toimipisteissä. 

 

Esteettömyyttä on käsitelty oppaassa toimipisteittäin. Satakunnan ammattikorkea-

koulun toimipisteet sijaitsevat Harjavallassa, Huittisissa, Kankaanpäässä, Porissa 

ja Raumalla. Toimipisteiden yhteystiedot löytyvät oppaan lopusta liitteenä (LIITE 

1). Ota yhteyttä toimipisteeseesi mahdollisimman nopeasti saatuasi tiedon pääsy-

kokeisiin tai opiskelemaan pääsemisestä, jotta voit sopia tarvittavista erityisjärjes-

telyistä valintakokeessa, opetuksessa ja tenteissä.  

 

Hakuvaiheessa tulee ottaa huomioon seuraavien alojen terveys- ja liikuntakyky-

vaatimukset: hoitoalan ja fysioterapian koulutusohjelmat sekä merikapteenikoulu-

tus. Merenkulun koulutusohjelmaan hakevilta vaaditaan merimieslääkärintodistus 

terveydentilastaan ennen lopullista hyväksymistä koulutukseen. 

 

 

Lisätietoa voi kysyä: esteeton@samk.fi 

Kuvia osoitteessa http://www.flickr.com/photos/SAMK_accessibility_guide 
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2 VALINTAKOKEET 

 

Kaikkiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa järjestettäviin koulutusohjelmiin on 

maksuton valintakoe. Kokeessa voi olla useita eri osioita, esim. kirjallinen osio, 

haastattelu, ennakkotehtävä tai liikuntatehtävä. Kutsun valintakokeisiin saat hen-

kilökohtaisesti kirjeellä, josta saat lisätietoa ja ohjeita kokeeseen valmistautumi-

sesta. Ota yhteyttä heti kutsukirjeen saatuasi valintakoepaikkaasi, jotta tarvittavis-

ta erityisjärjestelyistä voidaan sopia. Alla lisätietoa toimialakohtaisesti. 

 

 

2.1 Esteettömyys opiskelijavalinnoissa 

 

””Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön 

liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden pe-

rusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden 

ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään koh-

tuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimin-

taperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.” Mikäli hakija em. seikkoihin 

liittyen tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuo-

toinen kirjallinen hakemus ja lähettää se sähköpostilla toimipisteeseen tai ottaa 

puhelimitse yhteyttä kyseiseen toimipisteeseen ja keskustella tarvittavista erityis-

järjestelyistä”. (SAMKin Hakijan opas 2008.)  

 

 

2.2 Kuvataide 

 

Kuvataiteen koulutusohjelmaan haettaessa tulee ottaa huomioon, että opiskelu 

vaatii raskaiden materiaalien, koneiden ja laitteiden kanssa työskentelyä. Osa lait-

teista on korkealla ja niiden käyttö vaatii voimaa. Myös valintakurssilla voi olla 

töitä, jotka vaativat raskaiden materiaalien käsittelyä. Henkilökohtaisesta valinta-

koekutsukirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös 

SAMKin hakijan oppaasta. 
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2.3 Liiketoiminta 

 

Liiketoiminnan alan pääsykokeissa painotetaan alalle soveltuvuutta, matemaattis-

loogista-ajattelua sekä oppimisvalmiuksia. Henkilökohtaisesta kutsukirjeestä saat 

lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaas-

ta. 

 

 

2.4 Matkailu 

 

Matkailun valintakokeessa painotus on alalle soveltuvuudessa, motivaatiossa, so-

siaalisissa taidoissa sekä oppimisvalmiuksissa. Henkilökohtaisesta kirjeestä saat 

lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaas-

ta. 

 

 

2.5 Merenkulku 

 

Hakiessasi merenkulun koulutusohjelmaan, sinun tulee osallistua sekä tekniikan 

pääsykokeeseen (katso tekniikan valintakoe) että merenkulun erityiskokeeseen. 

Pääsykokeeseen hyväksytyiltä vaaditaan merimieslääkärintodistus. Merimieslää-

kärintodistusta varten tulee käydä merimieslääkärintarkastuksessa. Lääkärintodis-

tuksen saat ainoastaan tietyistä merimiesterveyskeskuksista. Terveyskeskukset 

löydät liitteenä oppaan perästä (LIITE 2). Henkilökohtaisesta valintakoekutsukir-

jeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin haki-

jan oppaasta. 

 

 

2.6 Sosiaali- ja terveysala 

 

Sosiaali- ja terveysalalle valitulla tulee olla alalle vaadittava terveys. Alalle hake-

van tulee huomioida seuraavat asiat: alalla toimiminen vaatii hyvää henkistä tasa-

painoa; tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, allergiat ja krooniset ihosairaudet voi-
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vat pahentua opiskelu aikana tai myöhemmin työelämässä terveydelliseksi haitak-

si. Henkilökohtaisesta valintakoekutsukirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilai-

suudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta. 

 

 

2.7 Tekniikka 

 

Tekniikan valintakoe painottaa tekniselle alalle sopivuutta ja oppimisvalmiuksia 

mitatessaan loogista päättelykykyä sekä matematiikan, fysiikan ja kemian perus-

osaamista. Henkilökohtaisesta valintakoekutsukirjeestä löydät lisätietoa koetilai-

suudesta ja kokeesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta. 

 

 

2.8 Tietojenkäsittely 

 

Tietojenkäsittelyn valintakokeessa painotetaan motivaatiota, soveltuvuutta sekä 

suuntautumista alalle, loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa sekä oppi-

misvalmiuksia. Henkilökohtaisesta kirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilai-

suudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta. 

 

 

2.9 Viestintä 

 

Viestinnän valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota ja op-

pimisvalmiuksia. Henkilökohtaisesta kirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilai-

suudesta. Tietoa saat SAMKin hakijan oppaasta. 

 

 

 

 

Ks. myös www.samk.fi
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3 SAMK PORISSA 

3.1 Liiketoiminta ja kulttuuri 

 

Porin liiketoiminnan ja kulttuurin toimipisteestä valmistuu opiskelijoita liiketoi-

minnan, matkailun, tietojenkäsittelyn sekä viestinnän aloilta. Toimipiste sijaitsee 

noin 3,5 km päässä keskustasta, hyvien bussiyhteyksien päässä. Keskustasta bus-

siyhteydet tulevat toimipisteen lähellä oleville bussipysäkeille, lähin pysäkki on 

noin 100 metrin päässä toimipisteestä. Rakennus on kaksikerroksinen ja esteetön 

liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia henkilöitä ajatellen. 

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot kunkin koulutusoh-

jelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

3.1.1 Esteettömyys 

 

Aivan oven tuntumassa, noin 50 metrin päässä pääovesta, on vieraspysäköinti-

paikka. Paikka voidaan tarvittaessa muuttaa invapaikoitukseksi. Pääovelle pääsee 

loivaa ylämäkeä pitkin. Rakennuksen vierellä on helppokulkuiset loivat raput sekä 

loiva luiska. Ulko-ovi ja väliovi ovat normaalit veto-ovet. Ulko-ovella ei ole kyn-

nyksiä. Sekä oviaukko että eteisaula ovat riittävän suuret pyörätuolilla kulkemi-

seen. 

 

Lähellä ulko-ovea on vahtimestarin piste. Toimistovahtimestarin puhelinnumerot 

ovat (02) 620 3366 tai 044 710 3366. Aulassa ovat korkealla sijaitsevat naulakot. 

Aulasta löytyy myös opastetaulu. Taulusta löydät molempien kerrosten opastuk-

sen. Opasteet ovat harmaansävyisiä, mutta värierot tekstin ja pohjan välillä ovat 

kohtalaiset. Opasteiden materiaali on mattaharmaa, jossa ovat mustat korostukset 

ja tekstit. Tekstit ovat osittain pienellä tekstillä kirjoitettuja. Opasteita on myös 

luokkahuoneiden ja yleisten tilojen ovissa. Toimipisteen nettisivuilta löytyvät 

pohjapiirustukset toimipisteen tiloista. 
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Sekä luokka- että yleisissä tiloissa on otettu valaistus hyvin huomioon. Käytävillä 

on upotetut lamput, jotka valaisevat riittävän hyvin. Lisäksi valoisuutta lisää au-

lassa olevan kahvion avarista ikkunoista tuleva luonnonvalo. Kohdevalaisimia on 

riittävästi. Syrjemmässä olevassa portaikossa valaistus on paikoin heikko. Luok-

katiloihin mentäessä on oviaukoissa pienet kynnykset, jotka erottuvat selvästi lat-

tiasta. Oviaukot ovat riittävän leveät apuvälineiden käyttäjille. Luokkatilojen va-

rustus on hyvä ja muunneltavissa pyörätuoliliikkujia varten. 

 

Toimipisteessä on hissi, joka löytyy läheltä aulaa. Opastus hissille löytyy opaste-

taulusta, erillisiä opasteita ei ole. Hissin kutsupainike on matalalla ja muutaman 

millin koholla taustasta. Väriero painikkeen ja taustan välillä on kohtalainen. Ovi 

on tavallinen veto-ovi. Ovenkahva sijaitsee matalalla pyörätuoliliikkujia ajatellen. 

Kerros-, hätä- ja kellopainikkeet ovat selkeät, sijaitsevat matalalla sekä väriero 

taustan suhteen on hyvä. Painikkeet tulevat hyvin esiin ja ovat muutaman millin 

koholla taustasta. Hissistä löytyy myös tukikaide. Hissi on riittävän tilava pyörä-

tuoliliikkujaa ajatellen, mutta hississä kääntymiseen ei ole riittävästi tilaa. Hissistä 

poistuminen pyörätuolin kanssa tuottaa hankaluuksia raskaasta ovesta sekä kään-

tymisympyrän puutteesta johtuen. 

 

Ala-aulassa heti ulko-ovien edessä ovat portaat toiseen kerrokseen. Portaat ovat 

avoportaat. Alhaalla on tasanne ennen varsinaisten portaiden alkua, joka voi olla 

vaikea havaita. Käsijohteet ovat molemmin puolin portaita, mutta ne alkavat vasta 

varsinaisten portaiden alkaessa. Tasanteelle ei ole käsijohdetta. Ylhäällä käsijoh-

teet jatkuvat vielä portaiden päättyessä. Rakennuksessa on lisäksi kahdet kierre-

portaat vähän sivummalla sekä normaalit suorat portaat toisessa päässä rakennus-

ta. Myös nämä portaat ovat osittain avoportaat. Käsijohteet alkavat yhtenäisesti 

portaiden kanssa ja jatkuvat koko portaikon. Valaistus on hämärämpi kuin aulan 

portaissa ja vaikeuttaa siten askelmien havaitsemista. 

 

Inva-wc on ensimmäisessä kerroksessa ulko-oven tuntumassa. Opaste löytyy 

opaste-taulusta, muita erillisiä opasteita ei ole. Ovessa on merkintä inva-wc:stä. 

Wc on varusteltu käännettävillä käsituilla, tukikaiteilla sekä käsisuihkulla. 
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3.1.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Liiketoiminnan toimipisteessä ala-aulassa on kahvio. Lähin varsinainen ruokala 

toimii tekniikan toimipisteen puolella. Liiketoiminnan ja tekniikan toimipisteiden 

välillä kulkee yhdyskäytävä, jonka varrella on muutamia väliveto-ovia. Ruokalan 

ovi on normaalisti auki aukioloaikoina, eikä ovella ole kynnystä. Toinen ruokala 

sijaitsee erillisessä rakennuksessa Pripolissa, jonne on matkaa noin 250 metriä 

liiketoiminnan etuovelta. Ruokaloiden aukioloajat löytyvät toimipisteen net-

tisivuilta.  

 

Kirjasto toimii rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Se on liiketoiminnan ja 

tekniikan yhteinen. Kirjasto on ala-aulassa etuoven lähellä. Kynnyksiä ei ole ja 

ovi on normaalisti aukioloaikoina auki. Kirjastossa on muutamia koneita opiskeli-

joiden vapaassa käytössä. Kirjaston aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

3.1.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta niiden hankkimisesta on 

mahdollista keskustella tarvittaessa. 

 

 

3.2 Tekniikka ja merenkulku Pori 

 

Tekniikan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita automaatiotekniikan, kemiantek-

niikan, kone- ja tuotantotekniikan, rakennustekniikan, sähkötekniikan ja tietotek-

niikan aloilta. Toimipiste sijaitsee 3,5 km päässä keskustasta, hyvien bussiyhteyk-

sien päässä. Bussipysäkit ovat noin 100 metrin päässä rakennuksesta. Toimipiste 

on kolmikerroksinen hissitön rakennus, jossa ylempiin kerroksiin liikkuminen 
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apuvälineen kanssa on hankalaa. Normaalit luokkatilat ovat pääosin ylemmissä 

kerroksissa, laboratoriot ja auditoriot ovat 1. kerroksessa. 

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot kunkin koulutusoh-

jelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

3.2.1 Esteettömyys 

 

Pääoven puoleisella parkkipaikalla on merkitty vieraspysäköintipaikka ja tarvitta-

essa parkkipaikalle saadaan myös invapaikoitus. Rakennuksen sisäpihalta, noin 10 

metrin päässä sivuovelta, löytyy kaksi merkittyä invapysäköintipaikkaa. Kulku 

paikoitusalueilta oville on tasaista ja helppokulkuista. Ennen pääovea on noin vii-

den senttimetrin kynnys. Pääoven ja välioven väliin jäävä eteisaula on riittävän 

suuri pyörätuolilla liikkumiseen. Ovet ovat normaalit veto-ovet. Sisäpihan puolel-

la olevalla ovella on pieni kynnys ja ovet ovat normaalit veto-ovet. 

 

Aulassa on vahtimestarin piste. Vahtimestarin puhelinnumerot ovat (02) 620 3193 

tai 044 701 9154. Aulassa on opastetaulu, joka sijaitsee pääoven läheisyydessä. 

Opasteet ovat selkeät ja kontrastit hyvät, sinisellä pohjalla on valkoiset tekstit. 

Luokkiin ei ole opastusta käytäviltä, vaan opasteet ovat ainoastaan luokkatilojen 

ovissa. Muiden yleisien tilojen opasteet jatkuvat käytävillä. Osassa opasteista 

tekstiä on paljon ja pienellä fontilla.  

 

Toimitiloissa on kohtalainen valaistus. Yleisilme on hämärä eikä kohdevalaistusta 

ole riittävästi käytävien sisustuksen ja mahdollisten esteiden havaitsemiseksi. Por-

taiden valaistus on osittain heikko ja riittämätön. Portaat ovat pääosin kierrepor-

taita. Luokkatilojen valaistus on hyvä. Luokkien ovilla on pienet kynnykset, jotka 

erottuvat hyvin taustastaan. Normaalit luokkatilat ovat varustelultaan hyvät. Labo-

ratoriotiloissa varustelu on luokkakohtaista.  
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Toimitilassa ei ole hissiä ja liikkuminen ylimpiin kerroksiin pyörätuolin kanssa on 

vaikeaa. Värikontrastieroja portaissa ei ole, mikä osaltaan vaikeuttaa niiden ha-

vaitsemista. Kaikissa portaikoissa on käsijohteet, jotka jatkuvat koko portaiden 

matkan. 

 

Ainostaan rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on kolme inva-wc:tä. Wc-tilat 

ovat hyvin varusteltuja ja tilavia. Tiloista löytyvät käännettävät käsituet, käsisuih-

kut ja osasta säädettävä pesuallas. 

 

3.2.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokala on heti pääoven vieressä. Ruokalan ovi on normaalisti aukioloaikana 

auki. Kynnyksiä ei ole. Toinen ruokala löytyy erillisestä rakennuksesta Pripolista 

noin 400 metrin päässä tekniikan tiloista, 250 m päässä liiketoiminnan ulko-

ovelta. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

Kirjasto on yhteinen liiketoiminnan kanssa. Kirjasto sijaitsee liiketoiminnan toi-

mipisteen tiloissa. Liiketoiminnan ja tekniikan toimipisteiden välillä kulkee yh-

dyskäytävä. Käytävällä on muutamia väliveto-ovia sekä pieniä kynnyksiä. Nor-

maalisti aukioloaikoina kirjaston ovi on auki eikä kynnyksiä ole. Palvelutiski on 

asennettu matalalle. Aukioloajat sekä lisätietoa löytyy toimipisteen nettisivuilta. 

 

3.2.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta niiden hankkimisesta on 

mahdollista keskustella tarvittaessa. 
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3.3 Sosiaali- ja terveysala Pori 

 

Toimipisteestä valmistuu opiskelijoita fysioterapian, kuntoutuksenohjauksen sekä 

hoitotyön (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) sekä sosiaalialalta. Fysioterapeutteja 

valmistuu myös englanninkielisestä koulutusohjelmasta. Toimipiste sijaitsee rei-

lun kilometrin päässä keskustasta, Satakunnan keskussairaalan vieressä. Linja-

auto- ja junayhteydet kulkevat aivan toimipisteen läheltä. Aivan toimipisteen tun-

tumassa oleville bussipysäkeille kulkee kaukoliikenteen linja-autovuoroja kauem-

paa. Rautatieasema sijaitsee noin puolen kilometrin päässä toimipisteestä. Raken-

nuksen sekä vanha että uusi osa ovat kolmikerroksisia. Toimipiste on toimiva lii-

kunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen.  

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

3.3.1 Esteettömyys 

 

Piha-alueella ei ole opiskelijoille varattua parkkipaikkaa ja ainoastaan luvan saa-

neet voivat pysäköidä pihan parkkipaikalle. Luvan saa soittamalla toimipisteen 

neuvontaan. Tarvittaessa invapaikoitus voidaan järjestää mahdollisimman läheltä 

ulko-ovea. Ulko-oven lähettyvillä seinässä on näkyvä opaste toimipisteeseen. 

Oven vieressä on ovisummeri, joka soi aulan info-pisteessä virka-aikana. Ulko-

ovi on raskas veto-ovi ja ovella on noin neljän senttimetrin kynnys. Ulko-oven ja 

välioven väliin jää pieni tuulikaappi, jossa kuitenkin mahtuu liikkumaan pyörä-

tuolin kanssa. 

 

Aulassa sijaitsee neuvonta, joka on auki virka-aikaan, yhteystiedot ovat (02) 620 

3446. Aulassa on korkealla sijaitsevat naulakot. Heti ulko-oven vieressä on opas-

tetaulu, jossa on koko toimipisteen kaikkien tilojen opasteet. Opasteet luokkatiloi-

hin sekä muihin yleisiin tiloihin ovat käytävillä sekä tilojen ovissa. Opasteissa 
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ovat valkoiset tekstit punaisella pohjalla. Värikontrastit ovat hyvät mutta teksti ei 

ole kovin suurta. 

 

Toimipisteen valaistus on hyvä. Vanhan puolen käytävät ovat osittain hämärät ja 

esteiden havaitseminen voi olla hankalaa. Uudella puolella käytävien valaistus on 

otettu hyvin huomioon. Värierot kalusteiden, seinien ja lattioiden välillä ovat hy-

vät. Kaikkien luokkatilojen valaistukset ovat hyvät. Luokka- ja muiden yleisten 

tilojen oviaukoissa ovat pienet kynnykset, jotka erottuvat hyvin. Oviaukot ovat 

riittävän suuret apuvälineen käyttäjälle. Käytävillä on muutamia väliveto-ovia. 

 

Toimitiloissa on kaksi hissiä. Toinen on uudella puolella ja toinen vanhalla puo-

lella. Erillisiä opasteita hisseille ei ole. Vanhan puolen hissi sijaitsee ala-aulassa. 

Kutsupainike on matalalla. Painike on suuri, valkoinen ja selvästi koholla. Hissin 

ovi on veto-ovi. Kerrospainikkeet ovat samalla tavalla suuret, valkoiset ja selvästi 

koholla seinästä. Painikkeet ovat asetettu matalalle pyörätuolikäyttäjää ajatellen. 

Hississä on tukikaide sivuseinällä. Hissi on muuten riittävän tilava pyörätuoliliik-

kujalle, mutta hississä kääntyminen on hankalaa. Uuden puolen hissin kutsu-

painike on muutaman millimetrin koholla seinästä ja painikkeeseen syttyy valo 

painettaessa. Ovi avautuu automaattisesti hissin saapuessa kerrokseen. Myös ker-

rospainikkeet ovat muutaman millin koholla seinästä ja painikkeisiin syttyy valo 

niitä painettaessa. Ensimmäisen (1) kerroksen painikkeen ympärys on korostettu 

vihreällä korostevärillä sekä korottamalla painiketta enemmän kuin muita. Mui-

den painikkeiden värierot seinään on heikot. Hisseillä ei pääse vanhalla puolella 

kolmannessa kerroksessa oleviin kieliluokkiin. 

 

Rakennuksessa on useita portaita. Kaikki portaat ovat normaaleita umpiportaita, 

joissa on kerrosten väleillä tasanteita. Kaikissa portaissa on käsijohteet koko por-

taiden matkan. Käsijohteita puuttuu tasanteilta. Värieroja askelmien havaitsemi-

seksi ei ole. Valaistus kaikissa portaikoissa on hyvä. 

 

Inva-wc löytyy toimipisteen uuden puolen jokaisesta kerroksesta, vanhan puolen 

tiloissa inva-wc on vain ensimmäisessä kerroksessa. Myös kirjastossa on inva-wc. 

Tiloihin ei ole erillistä opastusta, merkinnät löytyvät ainoastaan ovista. Tilat on 
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varusteltu käännettävillä käsituilla, seinien ja pesualtaan tukikaiteilla sekä kä-

sisuihkulla. Tilat ovat riittävän suuret pyörätuolilla kääntymiseen ja toimimiseen. 

 

3.3.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokalaan pääsee aulasta ulko-oven vierestä. Molemmat ruokalaan vievät ovet 

ovat raskaat veto-ovet ja molemmilla ovilla on kolmen senttimetrin kynnykset. 

Oviaukon leveys on riittävä pyörätuoliliikkujaa ajatellen. Aukioloajat löytyvät 

toimipisteen nettisivuilta. 

 

Kirjasto sijaitsee toimipisteen uudella puolella. Aulan ja uuden puolen välillä on 

väliveto-ovia. Kirjaston ovi on yleensä auki kirjaston aukioloaikoina. Ovella on 

pieni loiva kynnys, joka ei häiritse kulkemista. Kirjaston palvelutiski on asennettu 

matalalle kaikkia käyttäjiä ajatellen. Aukioloajat sekä lisätietoa löytyy toimipis-

teen nettisivuilta. 

 

3.3.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta sen asentamisesta on 

mahdollista keskustella tarvittaessa.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta niiden hankkimisesta on 

mahdollista keskustella tarvittaessa. 

 

 

4 SAMK  RAUMALLA 

 

 

4.1 Liiketoiminta Rauma 

 

Rauman liiketoiminnan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita liiketoiminnan lo-

gistiikan ja liiketoiminnan aloilta sekä englanninkielisestä Degree Programme in 
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International Business and Marketing Logistics koulutusohjelmasta. Toimipiste 

sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä keskustasta. Linja-autoasema on 1,5 km 

päässä toimipisteestä. Kaupungin sisäistä liikennettä on vähän, vain muutamia 

vuoroja kulkee 30 metrin päässä etuovelta olevan bussipysäkin kautta. Rakennus 

on kolmikerroksinen ja toimiva kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisia ajatellen. 

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

4.1.1 Esteettömyys 

 

Toimipisteen parkkipaikka sijaitsee 100 metrin päässä ulko-ovelta, mutta merkit-

tyä invapaikoitusta ei ole. Tarvittaessa paikoitus voidaan järjestää. Lupalapulla 

voi pysäköidä oven lähelle varatuille paikoille. Lupalappua voi tiedustella toimis-

tosihteeriltä (02) 620 3503. Rakennuksen ulkoseinässä on näkyvä opaste toimipis-

teeseen. Ulko-ovi on normaali veto-ovi, jonka edessä on loiva luiska. Ulko-oven 

ja välioven väliin jäävässä eteisessä on runsaasti tilaa toimia apuvälineiden kans-

sa. 

 

Ala-aulassa on heti oven vieressä vahtimestarin piste, joka ei ole aina miehitetty-

nä. Vahtimestarin yhteystiedot ovat (02) 620 3506 tai 044 710 3506. Aulassa ovat 

opiskelijoille tarkoitetut lukittavat lokerot. Ulko-oven lähellä on opastetaulu. Tau-

lun värierot ovat hyvät, oranssilla pohjalla on valkoiset suuret tekstit. Opasteet 

jatkuvat osittain myös käytävillä sekä luokkien että yleisten tilojen ovissa. 

 

Valaistus on otettu hyvin huomioon. Kohdevalaistusta on käytetty vain vähän, 

mutta loisteputkista ja upotetuista valaisimista tuleva valo on riittävä. Luokkati-

loissa valaistus on hyvä. Väri- ja materiaalierot sisustuksen, seinien ja lattioiden 

välillä on otettu hyvin huomioon, mikä auttaa näkövammaisia havainnoimaan 
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ympäristöään. Luokkatilojen ovilla ovat matalat hyvin erottuvat kynnykset. Kai-

kissa tiloissa pääsee liikkumaan apuvälineiden kanssa.  

 

Toimipisteessä on hissi, joka sijaitsee aulan tuntumassa. Erillisiä opasteita ei ole. 

Kutsupainike on reilusti koholla ja väriltään hyvin erottuva taustastaan. Ovessa ei 

ole automatiikkaa, vaan se on tavallinen veto-ovi. Kahva on sijoitettu matalalle 

kaikkien saavutettaville. Kerrospainikkeet ovat reilusti koholla ja erottuvat hyvin 

taustastaan. Muut painikkeet ovat selvästi erillään kerrospainikkeista. Tukikaiteita 

on asennettu hissin jokaiselle seinälle. Hissi on riittävän suuri pyörätuoliliikkujaa 

ajatellen; kääntymiseen ei hississä kuitenkaan ole tilaa, jolloin poistuminen voi 

olla hankalaa. 

 

Umpiportaat alkavat ala-aulasta läheltä ulko-ovea. Portaissa on käytetty hyvin 

värieroja portaiden, käsijohteiden ja seinien välillä. Käsijohteet kulkevat portaiden 

molemmilla puolilla. Kaiteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat portaiden päätyt-

tyä. Myös rakennuksen toisissa portaissa on käytetty hyvin värieroja ja portaat on 

helppo havaita. 

 

Inva-wc löytyy jokaisesta kerroksesta ja tiloihin on opasteet käytävillä sekä tilojen 

ovissa. Tilat on varusteltu käännettävillä käsituilla ja käsisuihkuilla. 

 

4.1.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokala sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Ruokalaan on opasteet 

käytävillä. Ovella on matala, taustastaan erottuva kynnys. Normaalisti ovi on auki 

aukioloaikoina. Palvelutiski on asennettu matalalle. Aukioloajat löytyvät toimipis-

teen nettisivuilta. 

 

Kirjasto sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, ala-aulan vieressä. Kynnyksiä ei 

ovella ole ja ovi on yleensä auki aukioloaikoina. Kirjastossa on tietokoneita opis-

kelijoiden käytettävissä. Palvelutiski on asennettu matalalle kaikkia käyttäjiä aja-

tellen. 
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4.1.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankki-

misesta on mahdollista keskustella. 

 

 

4.2 Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikka 

 

Tekniikan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita kone- ja tuotantotekniikan, logis-

tiikan ja tuotantotalouden aloilta. Toimipiste sijaitsee noin neljän kilometrin pääs-

sä keskustasta. Linja-autoasema sijaitsee noin kahden kilometrin päässä toimipis-

teestä. Kaupungin sisäistä liikennettä on vähän ja vain muutamia vuoroja kulkee 

toimipisteestä 500 metrin päässä olevan bussipysäkin kautta. Rakennus on neli-

kerroksinen ja kohtalaisen toimiva näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia ajatellen. 

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

4.2.1 Esteettömyys 

 

Parkkipaikat löytyvät toimipisteen sisäpihalta, mutta erillistä merkattua invapai-

koitusta ei ole. Tarvittaessa paikoitus järjestetään mahdollisimman läheltä ulko-

ovea. Pääoven edessä ovat jyrkät portaat. Kulku pyörätuolilla tai muun apuväli-

neen kanssa on järjestetty sivuovesta, jonne on asennettu luiska. Ovella on kuiten-

kin noin viiden senttimetrin kynnys. Erillistä opastusta sivuovelle ei ole. Toimi-
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pisteen pääovelle on näkyvä opaste. Molemmat pääovet sekä sivuovi ovat veto-

ovia, automatiikkaa ei ole. 

 

Aulassa ei ole erillistä infopistettä. Oven vieressä sijaitsee opastaulu. Opasteet 

jatkuvat käytävillä sekä luokkatilojen ja yleisten tilojen ovissa. Opasteet ovat poh-

javäriltään siniset ja tekstit valkoiset. Värikontrasti on hyvä. Naulakot sijaitsevat 

hieman sivummalla aulasta. Aulassa on opasteet naulakkojen luokse. Sivuovelta 

ei ole opasteita muihin tiloihin. 

 

Tilojen valaistus on kohtalainen. Käytävillä on käytetty vähän kohdevalaisimia ja 

osittain yleisilme on hämärä. Luokkatiloissa on hyvä valaistus. Materiaali- ja vä-

rierot sisustuksen, seinien ja lattioiden välillä ovat hyvät. Luokkatilojen sekä 

yleisten tilojen ovilla on matalat, mutta hyvin erottuvat kynnykset. Liikkuminen 

pyörätuolin kanssa onnistuu tiloissa hyvin. Käytävillä on muutamia väliveto-ovia. 

 

Hissi sijaitsee lähellä ala-aulaa. Kutsupainike voi olla hankala havaita, koska vä-

rieroja taustan ja painikkeen välillä ei ole käytetty. Painikkeeseen syttyy valo sitä 

painettaessa. Ovi aukeaa automaattisesti hissin saapuessa haluttuun kerrokseen. 

Kerrospainikkeiden havainnointi voi olla hankalaa. Painikkeissa ei ole värieroja 

taustan suhteen. Painikkeisiin syttyy valo niitä painettaessa. Hätäpainike ym. ovat 

lähellä kerrospainikkeita ja niiden havaitseminen saattaa olla hankalaa. Hissin 

sivuseinälle on asennettu tukikaiteet. 

 

Pääportaat alkavat ala-aulasta. Ne ovat umpiportaat, joissa kulkee käsijohteet mo-

lemmin puolin portaikkoa. Käsijohteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat koko 

portaikon matkan, myös tasanteilla. Värieroja portaiden, käsijohteiden ja seinien 

suhteen on käytetty hyvin. Portaat ja käsijohteet tulevat selvästi esille taustastaan. 

Valaistus portaikoissa on hyvä. 

 

Toimipisteestä löytyy yksi inva-wc kellarikerroksesta, jonne pääsee hissillä. Eril-

lisiä opasteita tilaan ei ole, ainoastaan ovessa on merkintä inva-wc:stä. Wc on 

varusteltu kääntyvillä käsituilla, käsisuihkulla sekä säädettävällä pesualtaalla. 
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4.2.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Toimipisteessä toimii opiskelijakahvio. Tilaan on esteetön kulku. Ovi on normaa-

listi auki aukioloaikoina, ovella on matala erottuva kynnys, joka ei estä kulkua. 

Käytävillä on opastus kahvioon. 

 

Kirjasto sijaitsee ala-aulan lähellä, ylemmällä tasanteella pienen portaikon päässä. 

Kirjastokerrokseen pääsee hissillä. Kirjaston ovi on normaalisti aukioloaikoina 

auki, ovella ei ole kynnystä. Palvelutiski on asennettu matalalle kaikkia käyttäjiä 

ajatellen. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

4.2.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankki-

misesta on mahdollista keskustella. 

 

 

4.3 Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulku 

 

Merenkulun koulutusohjelmasta valmistuu opiskelijoita merikapteeniksi sekä me-

renkulkualan insinööriksi. Merenkulun toimipiste sijaitsee noin kolmen kilometrin 

päässä keskustasta. Linja-autoasema sijaitsee noin 1.5 km päässä toimipisteestä. 

Kaupungin sisäistä liikennettä on vain vähän. Rakennus on viisikerroksinen ja 

osittain hankala apuvälinettä käyttävää ajatellen. 

 

Opiskelu toimipisteessä vaatii tiettyä terveydellistä tilaa. Opiskelemaan päässeeltä 

vaaditaan lääkärintodistus terveydentilastaan. Katso liite 2. 
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Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

4.3.1 Toimipisteen esteettömyys 

 

Toimipisteen parkkipaikalla ei ole erillistä invapaikoitusta ja parkkipaikka sijait-

see alapihalla toimipisteelle kulkevien korkeiden portaiden päässä. Luvan kanssa 

autonsa voi jättää toimipisteen oven eteen yläpihalle. Lupaa voi kysyä toimipis-

teestä. Rakennuksen ulkoseinällä on selkeä ja näkyvä opaste toimipisteeseen. Ul-

ko-ovi on veto-ovi ja ovella on pieni kynnys. 

 

Erillistä infopistettä ei ole. Ala-aulasta löytyy opastetaulu, jonka värierot taustan 

ja tekstin välillä ovat hyvät. Opastetaulun sinisellä pohjalla on valkoiset suuret 

tekstit. Opasteet jatkuvat luokkatilojen ja yleisten tilojen ovissa. 

 

Toimipisteen valaistus on otettu huomioon tyydyttävästi. Käytävillä valaistus on 

hoidettu pääosin loisteputkilla, jonkin verran on käytetty myös kohdevalaisimia. 

Luokkatiloissa on hyvä valaistus. Materiaali- ja värieroja sisustuksen, seinien ja 

lattioiden välillä on käytetty melko hyvin. Luokkatilojen ja yleisten tilojen ovilla 

ovat matalat ja erottuvat kynnykset. Osittain kynnykset ovat jopa viisi senttimetriä 

korkeita. Kaikkiin paikkoihin ei pääse pyörätuolilla. 

 

Hissi löytyy ala-aulasta. Hissi on pieni ja kulkee ainoastaan neljänteen kerrokseen 

asti. Pyörätuolilla hissin käyttö on mahdotonta. Kutsupainike on korkealla ja sel-

västi koholla taustasta. Väriero painikkeen ja taustan välillä on pieni. Hissin ovi 

on veto-ovi. Ovenkahva sijaitsee matalalla. Kerrospainikkeet ovat selvästi koholla 

ja väriero painikkeiden ja taustan välillä on pieni. 
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Portaat alkavat ala-aulasta ja ovat avoportaat. Käsijohteet kulkevat molemmin 

puolin portaikkoa. Käsijohteet alkavat vähän ennen portaita ja jatkuvat portaiden 

päättyessä. 

 

Inva-wc:tä ei ole. 

 

4.3.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Toimipisteen ensimmäisessä kerroksessa on kahvio. Varsinainen ruokala sijaitsee 

eri rakennuksessa kuin toimipiste. Ruokalaan on matkaa noin 20 metriä toimipis-

teen ulko-ovelta. Matkalla on muutamia portaita. 

 

Kirjasto toimii toimipisteen toisessa kerroksessa. Ovi on normaalisti auki aukiolo-

aikoina ja ovella on matala erottuva kynnys. Kirjaston aukioloajat löytyvät toimi-

pisteen nettisivuilta. 

 

 

4.3.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteessä ei ole induktiosilmukkaa, eikä tietokoneille asennettuja apuohjel-

mia. Tarvittaessa niiden hankkimisesta on mahdollisuus keskustella. 

 

 

4.4 Sosiaali- ja terveysala Rauma 

 

Rauman sosiaali- ja terveysalan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita hoitotyön 

ammattilaisiksi. Toimipiste sijaitsee noin kahden kilometrin päässä keskustasta 

Rauman aluesairaalan vieressä. Linja-autoasema sijaitsee noin kilometrin päässä 

toimipisteestä. Kaupungin sisäistä liikennettä on vähän ja vain muutamia vuoroja 

kulkee 100 metrin päässä pääovelta olevan bussipysäkin kautta. Opetustilat ovat 

ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Toimistotilat ovat kolmannessa kerrokses-

sa. Näiden lisäksi kellarikerroksessa on mm. opiskelijoiden pukuhuoneet. 
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Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

4.4.1 Esteettömyys 

 

Parkkipaikkoja on aivan pääoven tuntumassa, mutta merkittyä invapaikoitusta ei 

ole. Tarvittaessa paikoitus voidaan järjestää mahdollisimman läheltä ovea. Raken-

nuksen ulkoseinällä on näkyvä opaste toimipisteen ovelle, jonne on helppokulkui-

nen ja tasainen reitti. Ovella ei ole kynnyksiä. Ulko-ovi sekä väliovi ovat veto-

ovia. Ovien väliin jäävä tila ei ole suuri, mikä voi hankaloittaa liikkumista apuvä-

lineiden kanssa. Ulko-ovelta löytyy ovisummeri. Summeri soi ainoastaan kolman-

nessa kerroksessa, jossa ei aina ole henkilökuntaa paikalla. 

 

Korkealla oleva naulakko on ulko-oven tuntumassa. Myös opastetaulu löytyy ul-

ko-oven tuntumasta. Opastetaulussa on koko toimipisteen tilojen opastus. Opas-

teessa on harmaalla pohjalla mustat tekstit, mutta tekstit ovat pienellä, jolloin ha-

vaittavuus kärsii. Opasteita ei ole käytävillä. Luokkatilojen ja yleisten tilojen ovis-

sa on pienet opasteet. 

 

Valaistus on otettu hyvin huomioon. Käytävillä valaistukseen on käytetty kohde-

valaisimia ja loisteputkia. Luokissa valaistus on hyvä. Värierot on otettu hyvin 

huomioon sisustuksen, seinien ja lattioiden välillä. Luokkatilojen sekä yleisten 

tilojen ovilla on matalat hyvin erottuvat kynnykset. Liikuntasali ja terveydenhoita-

jan vastaanotto toimivat eri rakennuksessa. Kulku rakennusten välillä on esteetön-

tä. Kaikkiin tiloihin on esteetön kulku pyörätuolin tai muun apuvälineen kanssa. 

 

Toimipisteen hissi sijaitsee ala-aulassa lähellä ulko-ovea. Kutsupainike on sijoitet-

tu matalalle, mutta siinä ei ole käytetty värieroja taustan suhteen. Painikkeeseen 

syttyy valo painettaessa. Hissin ovi avautuu automaattisesti hissin saapuessa ha-

luttuun kerrokseen. Kerrospainikkeet on sijoitettu korkeammalle kuin kutsu-

painike. Painikkeissa on käytetty hyvin värieroja. Painikkeet ovat pohjaväriltään 
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valkoiset, numerot ovat mustat. Numerot ovat pienet, mikä voi hankaloittaa ha-

vaittavuutta. Hätäpainike ym. ovat lähellä kerrospainikkeita, mikä osaltaan vaike-

uttaa painikkeiden havaitsemista. 

 

Portaat ovat umpiportaat ja käsijohteet kulkevat niiden molemmilla puolilla. Por-

taikoissa on käytetty hyvin värieroja askelmien, käsijohteiden ja seinien välillä. 

Käsijohteet alkavat ennen portaita, jatkuvat tasanteilla ja portaiden päätyttyä. On-

gelmakohdissa on käytetty erillistä kontrastireunaa havaitsemisen parantamiseksi. 

Portaissa on hyvä valaistus. 

 

Inva-wc sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Erillisiä opasteita ei 

ole, ainoastaan ovessa on merkintä inva-wc:stä. Wc on varusteltu käännettävillä 

käsituilla, säädettävällä pesualtaalla, käsisuihkulla sekä tukikaiteilla. 

 

4.4.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Aulan tuntumassa sijaitsee toimipisteen kahvio ja ruokala. Tilaan on esteetön kul-

ku. Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina, eikä ovella ole kynnystä. Aukioloajat 

löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

Kirjasto sijaitsee ala-aulassa. Ovella on erottuva noin kaksi senttimetriä korkea 

kynnys ja oviaukko on melko kapea apuvälinettä käyttävän liikkumista ajatellen. 

Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina. Palvelutiski on asennettu matalalle kaik-

kia käyttäjiä ajatellen. Kirjastossa on muutamia koneita opiskelijoiden vapaassa 

käytössä. 

 

4.4.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteen auditorioon on asennettu induktiosilmukka. Muissa tiloissa ei ole 

silmukkaa, mutta tarvittaessa sen asentamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-
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tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankki-

misesta on mahdollista keskustella. 

 

 

5 SAMK  KANKAANPÄÄSSÄ 

 

5.1 Kuvataide Kankaanpää, liiketalous 

 

Kankaanpään liiketoiminnasta valmistuu opiskelijoita kansainvälisen kaupan alal-

ta. Toimipiste sijaitsee keskustan tuntumassa, noin kilometrin päässä ydinkeskus-

tasta. Linja-autoasema sijaitsee reilun kilometrin päässä keskustassa. Kaupungin 

sisäistä liikennettä ei ole. Kaukoliikenteen vuorot kulkevat linja-autoaseman kaut-

ta. Toimitilat ovat kaksikerroksisessa rakennuksessa, jonka yhtä osaa remontoi-

daan uuteen käyttöön. Remontissa olevassa osassa on hissi, joka ei ole enää käy-

tössä, joten pyörätuolilla kulkeminen toiseen kerrokseen ei ole mahdollista. 

 

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelma sisältää tarkat tiedot koulutusohjelman ta-

voitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

5.1.1 Esteettömyys 

 

Toimipisteen pihan parkkipaikka on suljettuna remontin takia eikä invapaikoitusta 

enää ole. Paikoitustilaa on kuitenkin toimipisteen takapihalla, josta on matkaa 

noin 300 metriä. Rakennuksen ulkoseinässä on näkyvä opaste toimipisteeseen. 

Ovella on matala erottuva kynnys. Ulko-ovi on veto-ovi. 

 

Eteisaulasta alkavat opasteet toimipisteen tiloihin. Varsinaisessa ala-aulassa sijait-

see pieni korkealla oleva naulakko. Opasteet jatkuvat ala-aulasta eteenpäin. Osas-

sa opasteissa on oranssilla pohjalla valkoiset suuret tekstit, osassa valkoisella poh-
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jalla mustat tekstit. Opasteet jatkuvat luokkatilojen ja yleisten tilojen ovissa sekä 

osittain käytävillä. 

 

Valaistus on otettu tyydyttävästi huomioon. Yleisilme on osittain hämärä. Luok-

katiloissa on hyvä valaistus, mutta käytävillä kohdevalaistuksia on käytetty vähän. 

Värieroja sisustuksen, seinien ja lattioiden suhteen on käytetty vain vähän. Luok-

katilojen sekä yleisten tilojen ovilla on matalat kynnykset, mutta ne eivät selvästi 

erotu taustastaan. 

 

Hissi ei ole käytössä remontin takia. Portaat alkavat ala-aulasta toiseen kerrok-

seen. Umpiportaiden molemmin puolin kulkevat käsijohteet, jotka alkavat portai-

den alkaessa ja jatkuvat portaiden loputtua tasanteella. Portaikon seinien, askelmi-

en ja käsijohteiden suhteen on käytetty vain vähän värieroja, mikä voi hankaloit-

taa niiden havaitsemista. Toiset portaat kulkevat eteisaulasta kellarikerroksessa 

oleville vessoille. Portaiden molemmin puolin kulkevat käsijohteet, jotka loppuvat 

tasanteella. Portaikossa ei ole käytetty värieroja askelmien, seinien ja käsijohtei-

den suhteen. Valaistus on heikko. 

 

Inva-wc sijaitsee kellarikerroksessa, mihin ei ole enää kulkua hissillä. Erillisiä 

opasteita ei ole, ainoastaan ovessa on merkintä inva-wc:stä. Wc on varusteltu kä-

sisuihkulla, käännettävillä käsituilla sekä tukikaiteilla. 

 

5.1.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokala toimii toimipisteen ensimmäisessä kerroksessa ja kulku on ala-aulasta. 

Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina. Kynnystä ovella ei ole. Liiketoiminnan 

toimipisteen ruokalaa voivat käyttää myös kuvataiteen opiskelijat. 

 

Kirjasto toimii toimipisteen ensimmäisessä kerroksessa. Kulku on ala-aulasta. 

Normaalisti aukioloaikoina ovi on auki. Kynnystä ovella ei ole. Kirjastossa on 

muutamia tietokoneita opiskelijoiden vapaassa käytössä. Aukioloajat löytyvät 

toimipisteen nettisivuilta. 
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5.1.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, eikä mahdollisuutta asenta-

miseen ole. Mahdollisuutta erityisohjelmien asentamiseen tietokoneille ei ole toi-

mipisteen tulevan lopettamisen vuoksi. 

 

 

5.2 Kuvataide Kankaanpää, kuvataide 

 

Kankaanpään kuvataiteen toimipisteestä valmistuu opiskelijoita eri kuvataiteen 

alojen ammattilaisiksi. Kuvataiteen toimipiste sijaitsee alle kilometrin päässä kes-

kustasta ja linja-autoasemasta. Kaupungin sisäistä liikennettä ei ole, mutta kauko-

liikenteen vuoroja kulkee linja-autoaseman kautta. Opetustilat ovat rakennuksen 

kahdessa kerroksessa. Lisäksi rakennuksen kellarikerroksessa on saunatilat. 

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelma sisältää tarkat tiedot koulutusohjelman ta-

voitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

5.2.1 Esteettömyys 

 

Erillistä merkittyä invapaikoitusta ei ole, tarvittaessa paikka voidaan järjestää. 

Parkkipaikat ovat noin 100 metrin päässä pääovelta. Parkkipaikalta ovelle mentä-

essä pitää nousta luiskaa pitkin pääoven edustalle. Oven vieressä seinällä on 

ovisummeri, joka soi vahtimestarin pisteellä sekä toisen kerroksen toimistossa. 

Henkilökuntaa ei välttämättä aina ole paikalla avaamassa ovea. Ovella ei ole kyn-

nyksiä ja ovi on riittävän leveä pyörätuoliliikkujaa ajatellen. Eteistilasta pääsee 

aulaan sekä portaikkoa pitkin toiseen kerrokseen.  

 

Aulassa on vahtimestarin piste, jossa ei aina kuitenkaan ole henkilökuntaa paikal-

la. Vahtimestarin yhteystiedot ovat (02) 620 6158 tai 044 710 6158. Nettisivut 
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ovat yhteiset liiketoiminnan toimipisteen kanssa. Korkealla olevat naulakot sijait-

sevat ala-aulassa, ulko-oven lähellä. Opastetaulu löytyy heti ulko-oven vierestä. 

Värierot opasteessa on hyvät, vaalealla mattapinnalla on tummat tekstit. Tekstit 

ovat pienellä. Opasteita ei ole käytävillä, ainoastaan luokkien ja yleisten tilojen 

ovissa.  

 

Toimipisteessä on valaistus otettu hyvin huomioon. Värieroja sisustuksen, seinien 

ja lattioiden välillä on käytetty hyvin. Käytävillä valaistus vaihtelee paikoittain, 

mutta pääosin valaistus on hyvä. Luokkatiloissa valaistus on vaihteleva, mutta 

riittävä. Tilojen ovilla on pieniä kynnyksiä, jotka ovat osin hankalia erottaa. Käy-

tävät ovat riittävän leveät pyörätuoliliikkujaa ajatellen. Pääosin luokkatiloissa 

pyörätuolin kanssa toimiminen on esteetöntä.  

 

Aulasta löytyy tilava hissi, jossa on veto-ovi. Kutsupainike on asennettu matalalle, 

värierot taustan ja painikkeen välillä ovat hyvät. Painikkeeseen syttyy valo painet-

taessa. Hissin ovi on tavallinen veto-ovi. Kerrospainikkeet on sijoitettu matalalle 

ja värierot taustan suhteen ovat kohtalaiset. Painikkeet ovat muutaman millimetrin 

koholla, ensimmäisen (1) kerroksen painiketta on korostettu vihreällä värillä ja 

korottamalla sitä muita enemmän. Hissi on riittävän tilava pyörätuoliliikkujaa 

ajatellen, kääntyminen hississä on mahdollista apuvälineen koosta riippuen. 

 

Rakennuksessa on useita portaita. Eteisaulasta lähtevät pääportaat ovat umpipor-

taat, joissa kulkee molemmin puolin käsijohteet. Käsijohteet alkavat ennen portai-

den alkua ja jatkuvat tasanteilla. Värieroja taustan ja portaiden suhteen on vain 

vähän. Portaiden ala- ja yläpäässä on veto-ovet pois portaikosta. Valaistus por-

taikossa on hyvä. 

 

Toimipisteessä on kaksi inva-wc:tä, molemmissa kerroksissa yksi. Erillisiä opas-

teita ei ole, ainoastaan ovissa on merkinnät inva-wc:istä. Tilat on varusteltu kään-

nettävillä käsituilla ja säädettävällä pesualtaalla. 
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5.2.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Toimipisteessä ei ole ruokalaa, vaan opiskelijat käyttävät liiketoiminnan toimipis-

teen ruokalaa, jonne on matkaa noin 700 metriä. Halutessaan opiskelijoilla on 

käytössä kuvataiteen toimipisteen keittiö eväiden säilyttämiseen sekä lämmittämi-

seen. Ala-aulassa on opiskelijakunnan kahvio. 

 

Kirjasto toimii toimipisteen toisessa kerroksessa vaihtelevin aukioloajoin. Tarkat 

aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. Ovella on matala, erottuva kynnys, 

josta ei ole haittaa liikkumiseen. Ovi on yleensä auki aukioloaikoina. 

 

5.2.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteessä ei ole induktiosilmukkaa eikä muita apuohjelmia. Tarvittaessa 

apuvälineiden ja -ohjelmien hankkimisesta on mahdollisuus keskustella. 

 

 

6 SAMK HARJAVALLASSA 

 

6.1 Sosiaali- ja terveysala Harjavalta 

 

Harjavallan sosiaali- ja terveysalan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita sosiaa-

lialalta. Toimipiste sijaitsee Harjavallan keskustassa. Paikkakunnalle on junayhte-

ys, ja asema sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä toimipisteestä. Useita linja-

autovuoroja kulkee noin 300 metrin päässä ovelta olevan pysäkin kautta. Opetus-

tilat ovat kahdessa kerroksessa ja tilat ovat toimivat liikunta-, näkö- ja kuulovam-

maisten kannalta. 

 

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta. Koulutukseen liittyviä asioita voi kysyä 

koulutusjohtajalta numerosta (02) 620 6231 tai 044 710 6231. 

 
Opetussuunnitelmat  
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6.1.1 Esteettömyys 

 

Merkitty invapaikoitus löytyy aivan pääoven vierestä noin 10 metrin päästä. Ulko-

oven lähettyvillä seinässä on näkyvä opaste toimipisteeseen. Ulko-ovi on tavalli-

nen veto-ovi. Ovessa ei ole automatiikkaa. Ulko-oven ja väli-oven väliin jää pieni 

tuulikaappi, jossa kuitenkin mahtuu liikkumaan pyörätuolin kanssa. Ovella on 

pieni noin kahden senttimetrin kynnys. 

 

Sisällä ala-aulassa on vahtimestarin piste. Vahtimestarin pisteen vierellä on kor-

kealla olevat naulakot. Opastetaulu sijaitsee ala-aulassa. Opasteita ei ole käytävil-

lä, vaan luokkien ja yleistentilojen ovissa. Hyvillä värieroilla varustetusta opaste-

taulusta löytyy koko toimipisteen pohjakartta. 

 

Valaistus on hyvä. Käytävillä ei ole käytetty kohdevalaistuksia, mutta valaistus on 

silti riittävä esteiden havaitsemiseksi. Pääosin tiloissa on käytetty loisteputkia. 

Luokkien valaistus on hyvä. Luokkatilojen oviaukoissa on pienet taustastaan erot-

tuvat kynnykset. Oviaukot ovat riittävän leveät pyörätuolia tai muuta apuvälinettä 

käyttävän liikkumiseen. Liikkuminen pyörätuolin kanssa onnistuu kaikissa tilois-

sa. 

 

Hissi löytyy ala-aulasta. Erillisiä opasteita hissille ei ole. Kutsupainike on matalal-

la ja se erottuu selvästi taustastaan. Painike on muutaman millimetrin koholla 

taustasta. Hissin ovi avautuu automaattisesti hissin saapuessa kerrokseen. Myös 

kerrospainikkeet ovat muutaman millimetrin koholla taustastaan. Kerrospainik-

keet ja hätä- sekä kellopainikkeet erottuvat selvästi toisistaan. Hissi on riittävän 

tilava pyörätuolilla tai muun apuvälineen kanssa liikkuvia ajatellen vain käänty-

minen hississä voi olla hankalaa. Tukikaiteet ovat hississä molemmin puolin. 

 

Pääaulasta alkaa umpiportaat, joiden askelmissa ei ole värieroja. Värierojen puut-

tuminen hankaloittaa portaiden havaitsemista. Käsijohteet kulkevat molemmilla 

puolilla portaita. Käsijohteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat koko portaiden 

matkan. Käsijohteet erottuvat selvästi taustasta. Portaissa on hyvä valaistus. Toi-

mipisteen toiset portaat ovat umpiportaat ja niissä kulkee käsijohteet koko portai-

den matkan. Valaistus on riittävä. 
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Toimipisteen molemmissa kerroksissa on merkityt inva-wc:t. Erillisiä opasteita ei 

ole, ainoastaan ovissa on merkinnät. Tiloissa on käännettävät käsituet, käsisuihku 

sekä säädettävä pesuallas. 

 

6.1.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokala sijaitsee ala-aulan tuntumassa. Ovet ovat yleensä auki aukioloaikoina 

eikä ovella ole kynnyksiä. Osa salin pöydistä on ruokalan alatasolla, jonne pääsee 

vain portaita pitkin. Useita pöytiä on kuitenkin samalla tasolla kuin palvelutiski-

kin. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

Kirjasto palvelee ala-aulan luona. Ovi on yleensä auki aukioloaikoina. Ovella on 

pieni loiva luiska, joka helpottaa pyörätuolilla liikkuvia. Kirjastossa on pieniä 

ryhmätiloja, joissa on tietokoneet. Ryhmätilojen oviaukoissa on pienet kynnykset. 

Kirjaston aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

6.1.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankki-

misesta on mahdollista keskustella. 

 

 

7 SAMK HUITTISISSA 

 

7.1 Liiketoiminta Huittinen 

 

Huittisten liiketoiminnasta valmistuu opiskelijoita liiketoiminnan alalta. Liiketoi-

minnan toimipiste sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Huittisten keskustasta. 

Linja-autoasema sijaitsee keskustassa toimipisteen lähellä ja aivan toimipisteen 
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edessä olevalta pysäkiltä kulkee kaukoliikenteen vuoroja. Opetustilat ovat kahdes-

sa kerroksessa. Lisäksi rakennuksessa on kellarikerros, jossa on mm. kuntosali. 

 

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

7.1.1 Esteettömyys 

 

Kulku toimipisteeseen on sivuovelta, joka on rakennuksen pääoven vieressä. 

Ovella on hyvät ja selkeät opasteet. Merkitty invapaikoitus on noin 30 metrin 

päässä ovesta. Sisälle mentäessä ulko-ovella on pieni kynnys ja ovi on normaali 

veto-ovi. Ovessa ei ole automatiikkaa. 

 

Heti ulko-oven jälkeen käytävällä on toimisto, erillistä infopistettä ei ole. Toimis-

tossa on useimmiten virka-aikaan henkilöstöä paikalla. Naulakot löytyvät pääoven 

aulasta, jonne on noin 20 metriä sivuovelta. Opasteita on käytävillä sekä yleisten-

tilojen ja luokkatilojen ovissa. Värierot opasteissa on hyvät. Opasteet ovat matta-

pintaisia harmaita. Tekstit ovat mustalla ja melko suurella. 

 

Toimipisteessä on otettu valaistus huomioon hyvin. Käytävillä on käytetty vain 

vähän kohdevalaisimia, mutta valaistusolosuhteet ovat kuitenkin hyvät. Por-

taikoista ja yleisistä tiloista on saatu kulkemisen kannalta toimivat ja valoisat 

käyttämällä seinissä ja lattioissa värieroja. Tasoerojen ja sisustuksen havainnointi 

ei tuota ongelmia. Luokkatiloissa on hyvä valaistus. Luokkatilojen oviaukoissa on 

pienet kynnykset, jotka eivät häiritse liikkumista. Toimipisteessä liikkuminen 

apuvälineen kanssa on esteetöntä. 

 

Toimipisteessä on hissi, joka on sivummalla ulko-ovista. Opasteita hissille ei ole. 

Tummasävyinen kutsupainike erottuu selvästi taustasta ja se on muutaman millin 

koholla. Hissin ovet avautuvat automaattisesti hissin tullessa haluttuun kerrok-
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seen. Kerrospainikkeet ovat koholla taustastaan, pohjakerroksen painike on kohol-

la enemmän kuin muut. Painikkeet ovat tummia ja erottuvat hyvin taustastaan. 

Hätäpainikkeet ym. ovat erillään kerrospainikkeista. Hissi on riittävän tilava pyö-

rätuoliliikkujalle. Tilaa kääntymiseen hississä ei ole, mutta automaattisesti avau-

tuva ovi helpottaa poistumista hissistä. 

 

Portaat ovat umpiportaat, joissa kulkee molemmin puolin käsijohteet. Värierot 

ovat heikot seinien suhteen, mikä vaikeuttaa portaiden havaitsemista. Portaiden 

lisäksi käsijohteet ovat vaaleat, joten niidenkin havaitseminen on vaikeaa. Käsi-

johteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat osaksi tasanteilla. 

 

Ensimmäisessä kerroksessa on kolme inva-wc:tä. Ylemmissä kerroksissa inva-

wc:tä ei ole. Wc-tiloihin on opasteet käytävillä sekä ovissa. Wc:t on varusteltu 

käännettävillä käsituilla, säädettävillä pesualtailla, tukikaiteilla sekä hätäkutsuve-

tonauhalla.  

 

7.1.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokala sijaitsee pääoven aulan tuntumassa. Kynnyksiä ei ole ja liukuovi on auki 

aukioloaikoina. Ruokalassa pystyy liikkumaan hyvin apuvälineen kanssa. Au-

kioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

Toimipisteessä toimivan kirjaston ovi on auki normaalisti aukioloaikoina. Opiske-

lijakäyttöön tarkoitettuja tietokoneita on sijoitettu alatasanteelle, jonne kulku pys-

tytään järjestämään tarvittaessa myös sivuovesta. Normaalisti sivuovesta ei ole 

kulkua. Palvelutiski on osittain asennettu matalalle. Aukioloajat löytyvät toimipis-

teen nettisivuilta. 

 

7.1.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  
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Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankki-

misesta on mahdollista keskustella. 

 

Pyörätuoliliikkujalle on asennettu pyörätuolihissi Risto Ryti -saliin (iso auditorio) 

pääsemiseksi. 
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LIITE 1 

 
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMIPISTEIDEN YH-
TEYSTIEDOT 
 

KANKAANPÄÄ 
 
Kuvataide Kankaanpää  
Liiketoiminnan koulutus 
Kuninkaanlähteenkatu 14 (PL 76) 
38700 KANKAANPÄÄ 
Fax. (02) 620 6104 
liiketalous.kankaanpaa(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 6100 
 
Kuvataiteen koulutus 
Paasikivenkatu 24 (PL 76) 
38700 KANKAANPÄÄ 
Fax. (02) 620 6160 
kuvataide.kankaanpaa(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 6100 
 
 
RAUMA 
 
Liiketoiminta Rauma  
Satamakatu 26 
26100 RAUMA 
Fax. (02) 620 3535 
liiketalous.rauma(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3500 
 
Sosiaali- ja terveysala Rauma 
Steniuksenkatu 6 
26100 RAUMA 
Fax. (02) 620 3570 
terveys.rauma(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3552 
 
Tekniikka ja merenkulku Rauma 
Merenkulun koulutus 
Suojantie 2 
26100 RAUMA 
Fax. (02) 620 3680 
merenkulku.rauma(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3670 
 
 
 

Tekniikka ja merenkulku Rauma 
Tekniikan koulutus 
Urheilukatu 22 
26100 RAUMA 
Fax. (02) 620 3601 
tekniikka.rauma(at)samk.fi 
Puh: (02) 620 3600 
 
 
PORI 
 
Liiketoiminta ja kulttuuri Pori  
Tiedepuisto 3 
28600 PORI 
Fax. (02) 620 3370 
tiedepuisto(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3363 
 
Sosiaali- ja terveysala Pori 
Maamiehenkatu 10 
28500 PORI 
Fax. (02) 620 3440 
terveys.pori(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3441 
 
Tekniikka ja merenkulku Pori 
Tekniikantie 2 
28600 PORI 
Fax. (02) 620 3300 
tekniikka.pori(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3000 (keskus) 
 
 
HUITTINEN 
 
Liiketoiminta Huittinen  
Risto Rytin katu 70 
32700 HUITTINEN 
Fax. (02) 620 6399 
business.huittinen(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 6300 
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HARJAVALTA 
 
Sosiaali- ja terveysala Harjavalta  
Myllykatu 10  
29200 HARJAVALTA 
Fax. (02) 620 6228 
sote.harjavalta(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 6210 
  



 41

 

LIITE 2 

 

MERIMIESTERVEYSKESKUKSET, JOISTA MERENKULUN KOULUTUK-
SEN ALOITTAVA SAA MERIMIESLÄÄKÄRINTARKASTUKSEN ALKU-
TARKASTUSTODISTUKSEN (= Ensimmäinen merimieslääkärintodistus) 
 
 
HAMINA  Terveyskeskus 
  Reutsinkatu 1, 49400 HAMINA 
 
HELSINKI  Kalloin terveysasema ja merimiesterveyskeskus 
  Eläintarhantie 3 D, 00530 HELSINKI 
 
KEMI  Terveyskeskus 
  Kirkkopuistokatu 1, 94100 KEMI 
 
KOTKA  Kotkansaaren Terveysasema 
  Keskuskatu 30, 48100 KOTKA 
 
MAARIANHAMINA Ålands Folkhälsoförbund  
  Norrgatan 17, 22100 MAARIANHAMINA 
 
OULU  Terveyskeskus 
  Saaristonkatu 22, 90100 OULU 
 
PIETARSAARI Terveyskeskus 
  Kolpintie 7, 68600 PIETARSAARI 
 
PORI  Terveyskeskus 
  Maantiekatu, 28120 PORI 
 
RAUMA  Terveyskeskus 
  Steniuksenkatu 2, 26100 RAUMA 
 
SAVONLINNA Pääterveysasema 
  Pihlajavedentie 8, 57170 SAVONLINNA 
 
TURKU  Turun kaupungin terveyskeskus 
  Hämeenkatu 10, 20100 TURKU 
 
VAASA  Vaasan terveyskeskus 
  Sepänkyläntie 14–16, 65100 VAASA 
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TIIVISTELMÄ 

 

SAMK PORISSA 
 
Liiketoiminta ja kulttuuri Pori 
Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin 3,5 km päässä Porin keskustasta, bussiyh-
teyksien päässä. Rakennus on kaksikerroksinen ja esteetön liikunta-, näkö- ja kuu-
lovammaisia henkilöitä ajatellen. Inva-paikoitusta ei ole. Toimipisteessä on kirjas-
to sekä kahvila, jossa tarjoillaan myös lounasta. Ruokalat sijaitsevat noin 100 – 
250 metrin päässä toimipisteestä.  
 
Tekniikka ja merenkulku Pori 
Tekniikan toimipiste sijaitsee noin 3,5 km päässä Porin keskustasta, bussiyhteyk-
sien päässä. Toimipiste on kolmikerroksinen hissitön rakennus. Liikkuminen apu-
välineen kanssa ylimpiin kerroksiin on hankalaa. Invapaikoitus on pääoven vie-
ressä. Rakennuksessa on ruokala. Kirjasto on yhteinen liiketoiminnan toimipisteen 
kanssa.  
 
Sosiaali- ja terveysala Pori 
Sosiaali- ja terveysalan toimipiste sijaitsee noin kilometrin päässä Porin keskus-
tasta. Linja-autoyhteydet kulkevat läheltä toimipistettä. Rautatieasema on lähellä. 
Rakennus on kolmikerroksinen ja toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia aja-
tellen. Invapaikoitusta ei ole, mutta pysäköintilupaa voi tiedustella toimistosta. 
Rakennuksessa toimii ruokala ja kirjasto.  
 
 
SAMK RAUMALLA 
 
Liiketoiminta Rauma 
Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin 3 km päässä keskustasta. Rakennus on 
kolmikerroksinen ja toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. Inva-
paikoitusta ei ole, mutta pysäköintilupaa voi tiedustella toimistosta. Rakennukses-
sa toimii ruokala ja kirjasto.  
 
Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikan koulutus 
Tekniikan toimipiste sijaitsee noin 4 km päässä keskustasta. Rakennus on neliker-
roksinen ja kohtalaisesti toimiva näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia ajatellen. 
Ovilla on korkeita kynnyksiä, jotka vaikeuttavat apuvälineen kanssa liikkumista. 
Inva-paikoitusta ei ole, mutta muuten parkkipaikkoja on aivan ovien tuntumassa. 
Rakennuksessa on kirjasto ja kahvio, varsinaista ruokalaa ei ole.  
 
Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulun koulutus 
Merenkulun toimipiste sijaitsee 1,5 km päässä Rauman keskustasta. Rakennus on 
viisikerroksinen ja osittain hankala liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. 
Opiskelu toimipisteessä vaatii tiettyä terveydellistä tilaa ja opiskelemaan päässeel-
tä vaaditaan lääkärintodistus terveydentilastaan. Rakennuksessa on kirjasto, ruo-
kala on viereisessä rakennuksessa. Invapaikoitusta ei ole ja parkkipaikka sijaitsee 
pitkien portaiden päässä.  
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Sosiaali- ja terveysala Rauma 
Sosiaali- ja terveysalan toimipiste sijaitsee noin 2 km päässä keskustasta. Raken-
nus on kolmikerroksinen ja melko toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia 
ajatellen. Invapaikoitusta ei ole. Rakennuksessa on kirjasto sekä ruokala.  
 
 
SAMK KANKAANPÄÄSSÄ 
 
Kuvataide Kankaanpää, liiketalouden koulutus 
Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin kilometrin päässä keskustasta, lähellä 
linja-autoyhteyksiä. Toimitilat ovat kaksikerroksisessa remontin alla olevassa ra-
kennuksessa. Invapaikoitusta ei ole. Remontin vuoksi toimipisteen tilat ovat han-
kalat liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen.  
 
Kuvataide Kankaanpää, kuvataiteen koulutus 
Kuvataiteen toimipiste sijaitsee alle kilometrin päässä keskustasta, lähellä linja-
autoyhteyksiä. Invapaikoitusta ei ole. Opetustilat toimivat rakennuksen kahdessa 
kerroksessa. Toimitilat ovat sokkeloiset ja osittain vaikeakulkuiset apuvälinettä 
käyttävälle. Toimipisteessä on kirjasto sekä opiskelijakunnan kahvio.  
 
 
SAMK HARJAVALLASSA 
 
Sosiaali- ja terveysala Harjavalta 
Sosiaali- ja terveysalan toimipiste sijaitsee Harjavallan keskustassa, hyvien linja-
auto- ja junayhteyksien päässä. Rakennus on kaksikerroksinen ja toimiva liikunta, 
näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. Invapaikoitus on aivan ulko-oven tuntumassa.  
 
 
SAMK HUITTISISSA 
 
Liiketoiminta Huittinen 
Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin 2 km päässä keskustasta. Linja-autoasema 
on keskustan tuntumassa. Rakennus on kaksikerroksinen ja toimiva liikunta, nä-
kö- ja kuulovammaisia ajatellen. Invapaikoitus on aivan ulko-oven tuntumassa. 
Toimipisteessä on ruokala ja kirjasto.  
 
 
Kuvia osoitteessa http://www.flickr.com/photos/SAMK_accessibility_guide 
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ABSTRACT 

 
ACCESSIBILITY GUIDE FOR SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES (SAMK) 
 
SAMK IN PORI 
 
Faculty of Business and Culture Pori 
The School of Business is situated approximately 3.5 kilometres from the centre 
of Pori, from which there is a regular bus service. The two-storey building is ac-
cessible to physically, visually or hearing impaired persons. There are no special 
parking places for the disabled. The school has a library and a café which also 
serves lunch. The refectories are located approximately 100–250 metres from the 
school.  
 

Faculty of Technology and Maritime Management Pori 
The School of Technology is situated approximately 3.5 kilometres from the cen-
tre of Pori, from which there is a regular bus service. The three-storey building 
has no lift. It is difficult to move to the upper floors using an aid device. Special 
parking places for the disabled are by the main entrance. There is a student cafete-
ria in the building. The library is shared with the School of Business.  
 

Faculty of Social Services and Health Care Pori 
The School of Social Services and Health Care is situated approximately one 
kilometre from the centre of Pori. The school is located close to the bus routes. 
The railway station is nearby. The three-storey building is functional for physi-
cally, visually or hearing impaired persons. There are no special parking places 
for the disabled, but the students can request a parking permit in the office. There 
is a student cafeteria and a library in the building.  
 

SAMK IN RAUMA 
 
Faculty of Business and Culture Rauma 
The School of Business is situated approximately 3 kilometres from the centre of 
Rauma. The three-storey building is functional for physically, visually or hearing 
impaired persons. There are no special parking places for the disabled, but the 
students can request a parking permit in the office. There is a student cafeteria and 
a library in the building.  
 

Faculty of Technology and Maritime Management Rauma, School of Technology 
The School of Business is situated approximately 4 kilometres from the centre of 
Rauma. The four-storey building is fairly functional for physically, visually or 
hearing impaired persons. Some of the doorsteps are high, which impedes moving 
with an aid device. There are no special parking places for the disabled, but the 
parking lot is situated near the doors. There is a library and a café but no student 
cafeteria in the building.  
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Faculty of Technology and Maritime Management Rauma, School of Maritime 
Management 
The School of Maritime Management is situated approximately 1.5 kilometres 
from the centre of Rauma. The five-storey building is in some respects difficult 
for physically, visually or hearing impaired persons. The student must meet cer-
tain health requirements in order to pursue studies in the school, and the admitted 
students are required to produce a medical certificate concerning their health. 
There is a library in the building, and a student cafeteria in the adjacent building. 
There are no special parking places for the disabled, and there are high stairs from 
the parking lot to the building.  
 

Faculty of Social Services and Health Care Rauma 
The School of Social Services and Health Care is situated approximately 2 kilo-
metres from the centre of Rauma. The three-storey building is fairly functional for 
physically, visually or hearing impaired persons. There are no special parking 
places for the disabled. There is a library and a student cafeteria in the building.  
 

SAMK IN KANKAANPÄÄ 
 
Faculty of Business and Culture Kankaanpää, School of Business 
The School of Business is situated approximately one kilometre from the centre of 
Kankaanpää, close to the bus routes. The school has its premises in a two-storey 
building under renovation. There are no special parking places for the disabled. 
Due to the renovation, the facilities are difficult for physically, visually or hearing 
impaired persons.  
 

Faculty of Business and Culture Kankaanpää, School of Fine Art 
The School of Fine Art is situated less than one kilometre from the centre of 
Kankaanpää, close to the bus routes. There are no special parking places for the 
disabled. Instruction is provided on two floors of the building. The facilities are 
labyrinthine and somewhat difficult for persons moving with an aid device. There 
are a library and a Student Union café in the school.  
 

SAMK IN HARJAVALTA 
 
School of Social Services and Health Care Harjavalta 
The School of Social Services and Health Care is situated in the centre of Har-
javalta and is covered by good bus and train services. The two-storey building is 
functional for physically, visually or hearing impaired persons. There are special 
parking places for the disabled very near the front door.  
 

SAMK IN HUITTINEN 
 
Faculty of Business and Culture Huittinen 
The School of Business is situated approximately 2 kilometres from the centre of 
Huittinen. The bus station is located close to the centre. The two-storey building is 
functional for physically, visually or hearing impaired persons. There are special 
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parking places for the disabled very near the front door. There are a student cafe-
teria and a library in the school.  
 
Photos available on http://www.flickr.com/photos/SAMK_accessibility_guide 
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1 JOHDANTO 

 

Opas on tehty auttamaan ja antamaan tietoa niille, jotka suunnittelevat hakevansa 

tai ovat jo hyväksyttyjä opiskelemaan Satakunnan ammattikorkeakouluun 

(SAMK). Opas on suunnattu henkilöille, joilla on jonkinlainen vamma tai este, 

joka saattaa hankaloittaa opiskelua. Oppaassa on käsitelty liikunta-, näkö- ja kuu-

lovammaisten sekä lukihäiriöisten opiskelua. Oppaasta löytyy informaatiota miten 

toimia jo ennen valintakokeita ja opiskelujen aikana. Opas antaa tietoa rakennus-

ten fyysisestä esteettömyydestä sekä vammaisten opiskelijoiden mahdollisuuksista 

opiskella eri toimipisteissä. 

 

Esteettömyyttä on käsitelty oppaassa toimipisteittäin. Satakunnan ammattikorkea-

koulun toimipisteet sijaitsevat Harjavallassa, Huittisissa, Kankaanpäässä, Porissa 

ja Raumalla. Toimipisteiden yhteystiedot löytyvät oppaan lopusta liitteenä (LIITE 

1). Ota yhteyttä toimipisteeseesi mahdollisimman nopeasti saatuasi tiedon pääsy-

kokeisiin tai opiskelemaan pääsemisestä, jotta voit sopia tarvittavista erityisjärjes-

telyistä valintakokeessa, opetuksessa ja tenteissä.  

 

Hakuvaiheessa tulee ottaa huomioon seuraavien alojen terveys- ja liikuntakyky-

vaatimukset: hoitoalan ja fysioterapian koulutusohjelmat sekä merikapteenikoulu-

tus. Merenkulun koulutusohjelmaan hakevilta vaaditaan merimieslääkärintodistus 

terveydentilastaan ennen lopullista hyväksymistä koulutukseen. 

 

 

Lisätietoa voi kysyä: esteeton@samk.fi 

Kuvia osoitteessa http://www.flickr.com/photos/SAMK_accessibility_guide 
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2 VALINTAKOKEET 

 

Kaikkiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa järjestettäviin koulutusohjelmiin on 

maksuton valintakoe. Kokeessa voi olla useita eri osioita, esim. kirjallinen osio, 

haastattelu, ennakkotehtävä tai liikuntatehtävä. Kutsun valintakokeisiin saat hen-

kilökohtaisesti kirjeellä, josta saat lisätietoa ja ohjeita kokeeseen valmistautumi-

sesta. Ota yhteyttä heti kutsukirjeen saatuasi valintakoepaikkaasi, jotta tarvittavis-

ta erityisjärjestelyistä voidaan sopia. Alla lisätietoa toimialakohtaisesti. 

 

 

2.1 Esteettömyys opiskelijavalinnoissa 

 

””Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön 

liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden pe-

rusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden 

ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään koh-

tuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimin-

taperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.” Mikäli hakija em. seikkoihin 

liittyen tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuo-

toinen kirjallinen hakemus ja lähettää se sähköpostilla toimipisteeseen tai ottaa 

puhelimitse yhteyttä kyseiseen toimipisteeseen ja keskustella tarvittavista erityis-

järjestelyistä”. (SAMKin Hakijan opas 2008.)  

 

 

2.2 Kuvataide 

 

Kuvataiteen koulutusohjelmaan haettaessa tulee ottaa huomioon, että opiskelu 

vaatii raskaiden materiaalien, koneiden ja laitteiden kanssa työskentelyä. Osa lait-

teista on korkealla ja niiden käyttö vaatii voimaa. Myös valintakurssilla voi olla 

töitä, jotka vaativat raskaiden materiaalien käsittelyä. Henkilökohtaisesta valinta-

koekutsukirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös 

SAMKin hakijan oppaasta. 
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2.3 Liiketoiminta 

 

Liiketoiminnan alan pääsykokeissa painotetaan alalle soveltuvuutta, matemaattis-

loogista-ajattelua sekä oppimisvalmiuksia. Henkilökohtaisesta kutsukirjeestä saat 

lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaas-

ta. 

 

 

2.4 Matkailu 

 

Matkailun valintakokeessa painotus on alalle soveltuvuudessa, motivaatiossa, so-

siaalisissa taidoissa sekä oppimisvalmiuksissa. Henkilökohtaisesta kirjeestä saat 

lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaas-

ta. 

 

 

2.5 Merenkulku 

 

Hakiessasi merenkulun koulutusohjelmaan, sinun tulee osallistua sekä tekniikan 

pääsykokeeseen (katso tekniikan valintakoe) että merenkulun erityiskokeeseen. 

Pääsykokeeseen hyväksytyiltä vaaditaan merimieslääkärintodistus. Merimieslää-

kärintodistusta varten tulee käydä merimieslääkärintarkastuksessa. Lääkärintodis-

tuksen saat ainoastaan tietyistä merimiesterveyskeskuksista. Terveyskeskukset 

löydät liitteenä oppaan perästä (LIITE 2). Henkilökohtaisesta valintakoekutsukir-

jeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin haki-

jan oppaasta. 

 

 

2.6 Sosiaali- ja terveysala 

 

Sosiaali- ja terveysalalle valitulla tulee olla alalle vaadittava terveys. Alalle hake-

van tulee huomioida seuraavat asiat: alalla toimiminen vaatii hyvää henkistä tasa-

painoa; tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, allergiat ja krooniset ihosairaudet voi-
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vat pahentua opiskelu aikana tai myöhemmin työelämässä terveydelliseksi haitak-

si. Henkilökohtaisesta valintakoekutsukirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilai-

suudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta. 

 

 

2.7 Tekniikka 

 

Tekniikan valintakoe painottaa tekniselle alalle sopivuutta ja oppimisvalmiuksia 

mitatessaan loogista päättelykykyä sekä matematiikan, fysiikan ja kemian perus-

osaamista. Henkilökohtaisesta valintakoekutsukirjeestä löydät lisätietoa koetilai-

suudesta ja kokeesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta. 

 

 

2.8 Tietojenkäsittely 

 

Tietojenkäsittelyn valintakokeessa painotetaan motivaatiota, soveltuvuutta sekä 

suuntautumista alalle, loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa sekä oppi-

misvalmiuksia. Henkilökohtaisesta kirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilai-

suudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta. 

 

 

2.9 Viestintä 

 

Viestinnän valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota ja op-

pimisvalmiuksia. Henkilökohtaisesta kirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilai-

suudesta. Tietoa saat SAMKin hakijan oppaasta. 

 

 

 

 

Ks. myös www.samk.fi
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3 SAMK PORISSA 

3.1 Liiketoiminta ja kulttuuri 

 

Porin liiketoiminnan ja kulttuurin toimipisteestä valmistuu opiskelijoita liiketoi-

minnan, matkailun, tietojenkäsittelyn sekä viestinnän aloilta. Toimipiste sijaitsee 

noin 3,5 km päässä keskustasta, hyvien bussiyhteyksien päässä. Keskustasta bus-

siyhteydet tulevat toimipisteen lähellä oleville bussipysäkeille, lähin pysäkki on 

noin 100 metrin päässä toimipisteestä. Rakennus on kaksikerroksinen ja esteetön 

liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia henkilöitä ajatellen. 

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot kunkin koulutusoh-

jelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

3.1.1 Esteettömyys 

 

Aivan oven tuntumassa, noin 50 metrin päässä pääovesta, on vieraspysäköinti-

paikka. Paikka voidaan tarvittaessa muuttaa invapaikoitukseksi. Pääovelle pääsee 

loivaa ylämäkeä pitkin. Rakennuksen vierellä on helppokulkuiset loivat raput sekä 

loiva luiska. Ulko-ovi ja väliovi ovat normaalit veto-ovet. Ulko-ovella ei ole kyn-

nyksiä. Sekä oviaukko että eteisaula ovat riittävän suuret pyörätuolilla kulkemi-

seen. 

 

Lähellä ulko-ovea on vahtimestarin piste. Toimistovahtimestarin puhelinnumerot 

ovat (02) 620 3366 tai 044 710 3366. Aulassa ovat korkealla sijaitsevat naulakot. 

Aulasta löytyy myös opastetaulu. Taulusta löydät molempien kerrosten opastuk-

sen. Opasteet ovat harmaansävyisiä, mutta värierot tekstin ja pohjan välillä ovat 

kohtalaiset. Opasteiden materiaali on mattaharmaa, jossa ovat mustat korostukset 

ja tekstit. Tekstit ovat osittain pienellä tekstillä kirjoitettuja. Opasteita on myös 

luokkahuoneiden ja yleisten tilojen ovissa. Toimipisteen nettisivuilta löytyvät 

pohjapiirustukset toimipisteen tiloista. 
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Sekä luokka- että yleisissä tiloissa on otettu valaistus hyvin huomioon. Käytävillä 

on upotetut lamput, jotka valaisevat riittävän hyvin. Lisäksi valoisuutta lisää au-

lassa olevan kahvion avarista ikkunoista tuleva luonnonvalo. Kohdevalaisimia on 

riittävästi. Syrjemmässä olevassa portaikossa valaistus on paikoin heikko. Luok-

katiloihin mentäessä on oviaukoissa pienet kynnykset, jotka erottuvat selvästi lat-

tiasta. Oviaukot ovat riittävän leveät apuvälineiden käyttäjille. Luokkatilojen va-

rustus on hyvä ja muunneltavissa pyörätuoliliikkujia varten. 

 

Toimipisteessä on hissi, joka löytyy läheltä aulaa. Opastus hissille löytyy opaste-

taulusta, erillisiä opasteita ei ole. Hissin kutsupainike on matalalla ja muutaman 

millin koholla taustasta. Väriero painikkeen ja taustan välillä on kohtalainen. Ovi 

on tavallinen veto-ovi. Ovenkahva sijaitsee matalalla pyörätuoliliikkujia ajatellen. 

Kerros-, hätä- ja kellopainikkeet ovat selkeät, sijaitsevat matalalla sekä väriero 

taustan suhteen on hyvä. Painikkeet tulevat hyvin esiin ja ovat muutaman millin 

koholla taustasta. Hissistä löytyy myös tukikaide. Hissi on riittävän tilava pyörä-

tuoliliikkujaa ajatellen, mutta hississä kääntymiseen ei ole riittävästi tilaa. Hissistä 

poistuminen pyörätuolin kanssa tuottaa hankaluuksia raskaasta ovesta sekä kään-

tymisympyrän puutteesta johtuen. 

 

Ala-aulassa heti ulko-ovien edessä ovat portaat toiseen kerrokseen. Portaat ovat 

avoportaat. Alhaalla on tasanne ennen varsinaisten portaiden alkua, joka voi olla 

vaikea havaita. Käsijohteet ovat molemmin puolin portaita, mutta ne alkavat vasta 

varsinaisten portaiden alkaessa. Tasanteelle ei ole käsijohdetta. Ylhäällä käsijoh-

teet jatkuvat vielä portaiden päättyessä. Rakennuksessa on lisäksi kahdet kierre-

portaat vähän sivummalla sekä normaalit suorat portaat toisessa päässä rakennus-

ta. Myös nämä portaat ovat osittain avoportaat. Käsijohteet alkavat yhtenäisesti 

portaiden kanssa ja jatkuvat koko portaikon. Valaistus on hämärämpi kuin aulan 

portaissa ja vaikeuttaa siten askelmien havaitsemista. 

 

Inva-wc on ensimmäisessä kerroksessa ulko-oven tuntumassa. Opaste löytyy 

opaste-taulusta, muita erillisiä opasteita ei ole. Ovessa on merkintä inva-wc:stä. 

Wc on varusteltu käännettävillä käsituilla, tukikaiteilla sekä käsisuihkulla. 
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3.1.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Liiketoiminnan toimipisteessä ala-aulassa on kahvio. Lähin varsinainen ruokala 

toimii tekniikan toimipisteen puolella. Liiketoiminnan ja tekniikan toimipisteiden 

välillä kulkee yhdyskäytävä, jonka varrella on muutamia väliveto-ovia. Ruokalan 

ovi on normaalisti auki aukioloaikoina, eikä ovella ole kynnystä. Toinen ruokala 

sijaitsee erillisessä rakennuksessa Pripolissa, jonne on matkaa noin 250 metriä 

liiketoiminnan etuovelta. Ruokaloiden aukioloajat löytyvät toimipisteen net-

tisivuilta.  

 

Kirjasto toimii rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Se on liiketoiminnan ja 

tekniikan yhteinen. Kirjasto on ala-aulassa etuoven lähellä. Kynnyksiä ei ole ja 

ovi on normaalisti aukioloaikoina auki. Kirjastossa on muutamia koneita opiskeli-

joiden vapaassa käytössä. Kirjaston aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

3.1.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta niiden hankkimisesta on 

mahdollista keskustella tarvittaessa. 

 

 

3.2 Tekniikka ja merenkulku Pori 

 

Tekniikan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita automaatiotekniikan, kemiantek-

niikan, kone- ja tuotantotekniikan, rakennustekniikan, sähkötekniikan ja tietotek-

niikan aloilta. Toimipiste sijaitsee 3,5 km päässä keskustasta, hyvien bussiyhteyk-

sien päässä. Bussipysäkit ovat noin 100 metrin päässä rakennuksesta. Toimipiste 

on kolmikerroksinen hissitön rakennus, jossa ylempiin kerroksiin liikkuminen 
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apuvälineen kanssa on hankalaa. Normaalit luokkatilat ovat pääosin ylemmissä 

kerroksissa, laboratoriot ja auditoriot ovat 1. kerroksessa. 

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot kunkin koulutusoh-

jelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

3.2.1 Esteettömyys 

 

Pääoven puoleisella parkkipaikalla on merkitty vieraspysäköintipaikka ja tarvitta-

essa parkkipaikalle saadaan myös invapaikoitus. Rakennuksen sisäpihalta, noin 10 

metrin päässä sivuovelta, löytyy kaksi merkittyä invapysäköintipaikkaa. Kulku 

paikoitusalueilta oville on tasaista ja helppokulkuista. Ennen pääovea on noin vii-

den senttimetrin kynnys. Pääoven ja välioven väliin jäävä eteisaula on riittävän 

suuri pyörätuolilla liikkumiseen. Ovet ovat normaalit veto-ovet. Sisäpihan puolel-

la olevalla ovella on pieni kynnys ja ovet ovat normaalit veto-ovet. 

 

Aulassa on vahtimestarin piste. Vahtimestarin puhelinnumerot ovat (02) 620 3193 

tai 044 701 9154. Aulassa on opastetaulu, joka sijaitsee pääoven läheisyydessä. 

Opasteet ovat selkeät ja kontrastit hyvät, sinisellä pohjalla on valkoiset tekstit. 

Luokkiin ei ole opastusta käytäviltä, vaan opasteet ovat ainoastaan luokkatilojen 

ovissa. Muiden yleisien tilojen opasteet jatkuvat käytävillä. Osassa opasteista 

tekstiä on paljon ja pienellä fontilla.  

 

Toimitiloissa on kohtalainen valaistus. Yleisilme on hämärä eikä kohdevalaistusta 

ole riittävästi käytävien sisustuksen ja mahdollisten esteiden havaitsemiseksi. Por-

taiden valaistus on osittain heikko ja riittämätön. Portaat ovat pääosin kierrepor-

taita. Luokkatilojen valaistus on hyvä. Luokkien ovilla on pienet kynnykset, jotka 

erottuvat hyvin taustastaan. Normaalit luokkatilat ovat varustelultaan hyvät. Labo-

ratoriotiloissa varustelu on luokkakohtaista.  
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Toimitilassa ei ole hissiä ja liikkuminen ylimpiin kerroksiin pyörätuolin kanssa on 

vaikeaa. Värikontrastieroja portaissa ei ole, mikä osaltaan vaikeuttaa niiden ha-

vaitsemista. Kaikissa portaikoissa on käsijohteet, jotka jatkuvat koko portaiden 

matkan. 

 

Ainostaan rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on kolme inva-wc:tä. Wc-tilat 

ovat hyvin varusteltuja ja tilavia. Tiloista löytyvät käännettävät käsituet, käsisuih-

kut ja osasta säädettävä pesuallas. 

 

3.2.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokala on heti pääoven vieressä. Ruokalan ovi on normaalisti aukioloaikana 

auki. Kynnyksiä ei ole. Toinen ruokala löytyy erillisestä rakennuksesta Pripolista 

noin 400 metrin päässä tekniikan tiloista, 250 m päässä liiketoiminnan ulko-

ovelta. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

Kirjasto on yhteinen liiketoiminnan kanssa. Kirjasto sijaitsee liiketoiminnan toi-

mipisteen tiloissa. Liiketoiminnan ja tekniikan toimipisteiden välillä kulkee yh-

dyskäytävä. Käytävällä on muutamia väliveto-ovia sekä pieniä kynnyksiä. Nor-

maalisti aukioloaikoina kirjaston ovi on auki eikä kynnyksiä ole. Palvelutiski on 

asennettu matalalle. Aukioloajat sekä lisätietoa löytyy toimipisteen nettisivuilta. 

 

3.2.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta niiden hankkimisesta on 

mahdollista keskustella tarvittaessa. 
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3.3 Sosiaali- ja terveysala Pori 

 

Toimipisteestä valmistuu opiskelijoita fysioterapian, kuntoutuksenohjauksen sekä 

hoitotyön (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) sekä sosiaalialalta. Fysioterapeutteja 

valmistuu myös englanninkielisestä koulutusohjelmasta. Toimipiste sijaitsee rei-

lun kilometrin päässä keskustasta, Satakunnan keskussairaalan vieressä. Linja-

auto- ja junayhteydet kulkevat aivan toimipisteen läheltä. Aivan toimipisteen tun-

tumassa oleville bussipysäkeille kulkee kaukoliikenteen linja-autovuoroja kauem-

paa. Rautatieasema sijaitsee noin puolen kilometrin päässä toimipisteestä. Raken-

nuksen sekä vanha että uusi osa ovat kolmikerroksisia. Toimipiste on toimiva lii-

kunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen.  

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

3.3.1 Esteettömyys 

 

Piha-alueella ei ole opiskelijoille varattua parkkipaikkaa ja ainoastaan luvan saa-

neet voivat pysäköidä pihan parkkipaikalle. Luvan saa soittamalla toimipisteen 

neuvontaan. Tarvittaessa invapaikoitus voidaan järjestää mahdollisimman läheltä 

ulko-ovea. Ulko-oven lähettyvillä seinässä on näkyvä opaste toimipisteeseen. 

Oven vieressä on ovisummeri, joka soi aulan info-pisteessä virka-aikana. Ulko-

ovi on raskas veto-ovi ja ovella on noin neljän senttimetrin kynnys. Ulko-oven ja 

välioven väliin jää pieni tuulikaappi, jossa kuitenkin mahtuu liikkumaan pyörä-

tuolin kanssa. 

 

Aulassa sijaitsee neuvonta, joka on auki virka-aikaan, yhteystiedot ovat (02) 620 

3446. Aulassa on korkealla sijaitsevat naulakot. Heti ulko-oven vieressä on opas-

tetaulu, jossa on koko toimipisteen kaikkien tilojen opasteet. Opasteet luokkatiloi-

hin sekä muihin yleisiin tiloihin ovat käytävillä sekä tilojen ovissa. Opasteissa 
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ovat valkoiset tekstit punaisella pohjalla. Värikontrastit ovat hyvät mutta teksti ei 

ole kovin suurta. 

 

Toimipisteen valaistus on hyvä. Vanhan puolen käytävät ovat osittain hämärät ja 

esteiden havaitseminen voi olla hankalaa. Uudella puolella käytävien valaistus on 

otettu hyvin huomioon. Värierot kalusteiden, seinien ja lattioiden välillä ovat hy-

vät. Kaikkien luokkatilojen valaistukset ovat hyvät. Luokka- ja muiden yleisten 

tilojen oviaukoissa ovat pienet kynnykset, jotka erottuvat hyvin. Oviaukot ovat 

riittävän suuret apuvälineen käyttäjälle. Käytävillä on muutamia väliveto-ovia. 

 

Toimitiloissa on kaksi hissiä. Toinen on uudella puolella ja toinen vanhalla puo-

lella. Erillisiä opasteita hisseille ei ole. Vanhan puolen hissi sijaitsee ala-aulassa. 

Kutsupainike on matalalla. Painike on suuri, valkoinen ja selvästi koholla. Hissin 

ovi on veto-ovi. Kerrospainikkeet ovat samalla tavalla suuret, valkoiset ja selvästi 

koholla seinästä. Painikkeet ovat asetettu matalalle pyörätuolikäyttäjää ajatellen. 

Hississä on tukikaide sivuseinällä. Hissi on muuten riittävän tilava pyörätuoliliik-

kujalle, mutta hississä kääntyminen on hankalaa. Uuden puolen hissin kutsu-

painike on muutaman millimetrin koholla seinästä ja painikkeeseen syttyy valo 

painettaessa. Ovi avautuu automaattisesti hissin saapuessa kerrokseen. Myös ker-

rospainikkeet ovat muutaman millin koholla seinästä ja painikkeisiin syttyy valo 

niitä painettaessa. Ensimmäisen (1) kerroksen painikkeen ympärys on korostettu 

vihreällä korostevärillä sekä korottamalla painiketta enemmän kuin muita. Mui-

den painikkeiden värierot seinään on heikot. Hisseillä ei pääse vanhalla puolella 

kolmannessa kerroksessa oleviin kieliluokkiin. 

 

Rakennuksessa on useita portaita. Kaikki portaat ovat normaaleita umpiportaita, 

joissa on kerrosten väleillä tasanteita. Kaikissa portaissa on käsijohteet koko por-

taiden matkan. Käsijohteita puuttuu tasanteilta. Värieroja askelmien havaitsemi-

seksi ei ole. Valaistus kaikissa portaikoissa on hyvä. 

 

Inva-wc löytyy toimipisteen uuden puolen jokaisesta kerroksesta, vanhan puolen 

tiloissa inva-wc on vain ensimmäisessä kerroksessa. Myös kirjastossa on inva-wc. 

Tiloihin ei ole erillistä opastusta, merkinnät löytyvät ainoastaan ovista. Tilat on 
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varusteltu käännettävillä käsituilla, seinien ja pesualtaan tukikaiteilla sekä kä-

sisuihkulla. Tilat ovat riittävän suuret pyörätuolilla kääntymiseen ja toimimiseen. 

 

3.3.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokalaan pääsee aulasta ulko-oven vierestä. Molemmat ruokalaan vievät ovet 

ovat raskaat veto-ovet ja molemmilla ovilla on kolmen senttimetrin kynnykset. 

Oviaukon leveys on riittävä pyörätuoliliikkujaa ajatellen. Aukioloajat löytyvät 

toimipisteen nettisivuilta. 

 

Kirjasto sijaitsee toimipisteen uudella puolella. Aulan ja uuden puolen välillä on 

väliveto-ovia. Kirjaston ovi on yleensä auki kirjaston aukioloaikoina. Ovella on 

pieni loiva kynnys, joka ei häiritse kulkemista. Kirjaston palvelutiski on asennettu 

matalalle kaikkia käyttäjiä ajatellen. Aukioloajat sekä lisätietoa löytyy toimipis-

teen nettisivuilta. 

 

3.3.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta sen asentamisesta on 

mahdollista keskustella tarvittaessa.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta niiden hankkimisesta on 

mahdollista keskustella tarvittaessa. 

 

 

4 SAMK  RAUMALLA 

 

 

4.1 Liiketoiminta Rauma 

 

Rauman liiketoiminnan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita liiketoiminnan lo-

gistiikan ja liiketoiminnan aloilta sekä englanninkielisestä Degree Programme in 
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International Business and Marketing Logistics koulutusohjelmasta. Toimipiste 

sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä keskustasta. Linja-autoasema on 1,5 km 

päässä toimipisteestä. Kaupungin sisäistä liikennettä on vähän, vain muutamia 

vuoroja kulkee 30 metrin päässä etuovelta olevan bussipysäkin kautta. Rakennus 

on kolmikerroksinen ja toimiva kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisia ajatellen. 

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

4.1.1 Esteettömyys 

 

Toimipisteen parkkipaikka sijaitsee 100 metrin päässä ulko-ovelta, mutta merkit-

tyä invapaikoitusta ei ole. Tarvittaessa paikoitus voidaan järjestää. Lupalapulla 

voi pysäköidä oven lähelle varatuille paikoille. Lupalappua voi tiedustella toimis-

tosihteeriltä (02) 620 3503. Rakennuksen ulkoseinässä on näkyvä opaste toimipis-

teeseen. Ulko-ovi on normaali veto-ovi, jonka edessä on loiva luiska. Ulko-oven 

ja välioven väliin jäävässä eteisessä on runsaasti tilaa toimia apuvälineiden kans-

sa. 

 

Ala-aulassa on heti oven vieressä vahtimestarin piste, joka ei ole aina miehitetty-

nä. Vahtimestarin yhteystiedot ovat (02) 620 3506 tai 044 710 3506. Aulassa ovat 

opiskelijoille tarkoitetut lukittavat lokerot. Ulko-oven lähellä on opastetaulu. Tau-

lun värierot ovat hyvät, oranssilla pohjalla on valkoiset suuret tekstit. Opasteet 

jatkuvat osittain myös käytävillä sekä luokkien että yleisten tilojen ovissa. 

 

Valaistus on otettu hyvin huomioon. Kohdevalaistusta on käytetty vain vähän, 

mutta loisteputkista ja upotetuista valaisimista tuleva valo on riittävä. Luokkati-

loissa valaistus on hyvä. Väri- ja materiaalierot sisustuksen, seinien ja lattioiden 

välillä on otettu hyvin huomioon, mikä auttaa näkövammaisia havainnoimaan 



 21

ympäristöään. Luokkatilojen ovilla ovat matalat hyvin erottuvat kynnykset. Kai-

kissa tiloissa pääsee liikkumaan apuvälineiden kanssa.  

 

Toimipisteessä on hissi, joka sijaitsee aulan tuntumassa. Erillisiä opasteita ei ole. 

Kutsupainike on reilusti koholla ja väriltään hyvin erottuva taustastaan. Ovessa ei 

ole automatiikkaa, vaan se on tavallinen veto-ovi. Kahva on sijoitettu matalalle 

kaikkien saavutettaville. Kerrospainikkeet ovat reilusti koholla ja erottuvat hyvin 

taustastaan. Muut painikkeet ovat selvästi erillään kerrospainikkeista. Tukikaiteita 

on asennettu hissin jokaiselle seinälle. Hissi on riittävän suuri pyörätuoliliikkujaa 

ajatellen; kääntymiseen ei hississä kuitenkaan ole tilaa, jolloin poistuminen voi 

olla hankalaa. 

 

Umpiportaat alkavat ala-aulasta läheltä ulko-ovea. Portaissa on käytetty hyvin 

värieroja portaiden, käsijohteiden ja seinien välillä. Käsijohteet kulkevat portaiden 

molemmilla puolilla. Kaiteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat portaiden päätyt-

tyä. Myös rakennuksen toisissa portaissa on käytetty hyvin värieroja ja portaat on 

helppo havaita. 

 

Inva-wc löytyy jokaisesta kerroksesta ja tiloihin on opasteet käytävillä sekä tilojen 

ovissa. Tilat on varusteltu käännettävillä käsituilla ja käsisuihkuilla. 

 

4.1.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokala sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Ruokalaan on opasteet 

käytävillä. Ovella on matala, taustastaan erottuva kynnys. Normaalisti ovi on auki 

aukioloaikoina. Palvelutiski on asennettu matalalle. Aukioloajat löytyvät toimipis-

teen nettisivuilta. 

 

Kirjasto sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, ala-aulan vieressä. Kynnyksiä ei 

ovella ole ja ovi on yleensä auki aukioloaikoina. Kirjastossa on tietokoneita opis-

kelijoiden käytettävissä. Palvelutiski on asennettu matalalle kaikkia käyttäjiä aja-

tellen. 
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4.1.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankki-

misesta on mahdollista keskustella. 

 

 

4.2 Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikka 

 

Tekniikan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita kone- ja tuotantotekniikan, logis-

tiikan ja tuotantotalouden aloilta. Toimipiste sijaitsee noin neljän kilometrin pääs-

sä keskustasta. Linja-autoasema sijaitsee noin kahden kilometrin päässä toimipis-

teestä. Kaupungin sisäistä liikennettä on vähän ja vain muutamia vuoroja kulkee 

toimipisteestä 500 metrin päässä olevan bussipysäkin kautta. Rakennus on neli-

kerroksinen ja kohtalaisen toimiva näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia ajatellen. 

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

4.2.1 Esteettömyys 

 

Parkkipaikat löytyvät toimipisteen sisäpihalta, mutta erillistä merkattua invapai-

koitusta ei ole. Tarvittaessa paikoitus järjestetään mahdollisimman läheltä ulko-

ovea. Pääoven edessä ovat jyrkät portaat. Kulku pyörätuolilla tai muun apuväli-

neen kanssa on järjestetty sivuovesta, jonne on asennettu luiska. Ovella on kuiten-

kin noin viiden senttimetrin kynnys. Erillistä opastusta sivuovelle ei ole. Toimi-



 23

pisteen pääovelle on näkyvä opaste. Molemmat pääovet sekä sivuovi ovat veto-

ovia, automatiikkaa ei ole. 

 

Aulassa ei ole erillistä infopistettä. Oven vieressä sijaitsee opastaulu. Opasteet 

jatkuvat käytävillä sekä luokkatilojen ja yleisten tilojen ovissa. Opasteet ovat poh-

javäriltään siniset ja tekstit valkoiset. Värikontrasti on hyvä. Naulakot sijaitsevat 

hieman sivummalla aulasta. Aulassa on opasteet naulakkojen luokse. Sivuovelta 

ei ole opasteita muihin tiloihin. 

 

Tilojen valaistus on kohtalainen. Käytävillä on käytetty vähän kohdevalaisimia ja 

osittain yleisilme on hämärä. Luokkatiloissa on hyvä valaistus. Materiaali- ja vä-

rierot sisustuksen, seinien ja lattioiden välillä ovat hyvät. Luokkatilojen sekä 

yleisten tilojen ovilla on matalat, mutta hyvin erottuvat kynnykset. Liikkuminen 

pyörätuolin kanssa onnistuu tiloissa hyvin. Käytävillä on muutamia väliveto-ovia. 

 

Hissi sijaitsee lähellä ala-aulaa. Kutsupainike voi olla hankala havaita, koska vä-

rieroja taustan ja painikkeen välillä ei ole käytetty. Painikkeeseen syttyy valo sitä 

painettaessa. Ovi aukeaa automaattisesti hissin saapuessa haluttuun kerrokseen. 

Kerrospainikkeiden havainnointi voi olla hankalaa. Painikkeissa ei ole värieroja 

taustan suhteen. Painikkeisiin syttyy valo niitä painettaessa. Hätäpainike ym. ovat 

lähellä kerrospainikkeita ja niiden havaitseminen saattaa olla hankalaa. Hissin 

sivuseinälle on asennettu tukikaiteet. 

 

Pääportaat alkavat ala-aulasta. Ne ovat umpiportaat, joissa kulkee käsijohteet mo-

lemmin puolin portaikkoa. Käsijohteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat koko 

portaikon matkan, myös tasanteilla. Värieroja portaiden, käsijohteiden ja seinien 

suhteen on käytetty hyvin. Portaat ja käsijohteet tulevat selvästi esille taustastaan. 

Valaistus portaikoissa on hyvä. 

 

Toimipisteestä löytyy yksi inva-wc kellarikerroksesta, jonne pääsee hissillä. Eril-

lisiä opasteita tilaan ei ole, ainoastaan ovessa on merkintä inva-wc:stä. Wc on 

varusteltu kääntyvillä käsituilla, käsisuihkulla sekä säädettävällä pesualtaalla. 
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4.2.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Toimipisteessä toimii opiskelijakahvio. Tilaan on esteetön kulku. Ovi on normaa-

listi auki aukioloaikoina, ovella on matala erottuva kynnys, joka ei estä kulkua. 

Käytävillä on opastus kahvioon. 

 

Kirjasto sijaitsee ala-aulan lähellä, ylemmällä tasanteella pienen portaikon päässä. 

Kirjastokerrokseen pääsee hissillä. Kirjaston ovi on normaalisti aukioloaikoina 

auki, ovella ei ole kynnystä. Palvelutiski on asennettu matalalle kaikkia käyttäjiä 

ajatellen. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

4.2.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankki-

misesta on mahdollista keskustella. 

 

 

4.3 Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulku 

 

Merenkulun koulutusohjelmasta valmistuu opiskelijoita merikapteeniksi sekä me-

renkulkualan insinööriksi. Merenkulun toimipiste sijaitsee noin kolmen kilometrin 

päässä keskustasta. Linja-autoasema sijaitsee noin 1.5 km päässä toimipisteestä. 

Kaupungin sisäistä liikennettä on vain vähän. Rakennus on viisikerroksinen ja 

osittain hankala apuvälinettä käyttävää ajatellen. 

 

Opiskelu toimipisteessä vaatii tiettyä terveydellistä tilaa. Opiskelemaan päässeeltä 

vaaditaan lääkärintodistus terveydentilastaan. Katso liite 2. 
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Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

4.3.1 Toimipisteen esteettömyys 

 

Toimipisteen parkkipaikalla ei ole erillistä invapaikoitusta ja parkkipaikka sijait-

see alapihalla toimipisteelle kulkevien korkeiden portaiden päässä. Luvan kanssa 

autonsa voi jättää toimipisteen oven eteen yläpihalle. Lupaa voi kysyä toimipis-

teestä. Rakennuksen ulkoseinällä on selkeä ja näkyvä opaste toimipisteeseen. Ul-

ko-ovi on veto-ovi ja ovella on pieni kynnys. 

 

Erillistä infopistettä ei ole. Ala-aulasta löytyy opastetaulu, jonka värierot taustan 

ja tekstin välillä ovat hyvät. Opastetaulun sinisellä pohjalla on valkoiset suuret 

tekstit. Opasteet jatkuvat luokkatilojen ja yleisten tilojen ovissa. 

 

Toimipisteen valaistus on otettu huomioon tyydyttävästi. Käytävillä valaistus on 

hoidettu pääosin loisteputkilla, jonkin verran on käytetty myös kohdevalaisimia. 

Luokkatiloissa on hyvä valaistus. Materiaali- ja värieroja sisustuksen, seinien ja 

lattioiden välillä on käytetty melko hyvin. Luokkatilojen ja yleisten tilojen ovilla 

ovat matalat ja erottuvat kynnykset. Osittain kynnykset ovat jopa viisi senttimetriä 

korkeita. Kaikkiin paikkoihin ei pääse pyörätuolilla. 

 

Hissi löytyy ala-aulasta. Hissi on pieni ja kulkee ainoastaan neljänteen kerrokseen 

asti. Pyörätuolilla hissin käyttö on mahdotonta. Kutsupainike on korkealla ja sel-

västi koholla taustasta. Väriero painikkeen ja taustan välillä on pieni. Hissin ovi 

on veto-ovi. Ovenkahva sijaitsee matalalla. Kerrospainikkeet ovat selvästi koholla 

ja väriero painikkeiden ja taustan välillä on pieni. 
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Portaat alkavat ala-aulasta ja ovat avoportaat. Käsijohteet kulkevat molemmin 

puolin portaikkoa. Käsijohteet alkavat vähän ennen portaita ja jatkuvat portaiden 

päättyessä. 

 

Inva-wc:tä ei ole. 

 

4.3.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Toimipisteen ensimmäisessä kerroksessa on kahvio. Varsinainen ruokala sijaitsee 

eri rakennuksessa kuin toimipiste. Ruokalaan on matkaa noin 20 metriä toimipis-

teen ulko-ovelta. Matkalla on muutamia portaita. 

 

Kirjasto toimii toimipisteen toisessa kerroksessa. Ovi on normaalisti auki aukiolo-

aikoina ja ovella on matala erottuva kynnys. Kirjaston aukioloajat löytyvät toimi-

pisteen nettisivuilta. 

 

 

4.3.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteessä ei ole induktiosilmukkaa, eikä tietokoneille asennettuja apuohjel-

mia. Tarvittaessa niiden hankkimisesta on mahdollisuus keskustella. 

 

 

4.4 Sosiaali- ja terveysala Rauma 

 

Rauman sosiaali- ja terveysalan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita hoitotyön 

ammattilaisiksi. Toimipiste sijaitsee noin kahden kilometrin päässä keskustasta 

Rauman aluesairaalan vieressä. Linja-autoasema sijaitsee noin kilometrin päässä 

toimipisteestä. Kaupungin sisäistä liikennettä on vähän ja vain muutamia vuoroja 

kulkee 100 metrin päässä pääovelta olevan bussipysäkin kautta. Opetustilat ovat 

ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Toimistotilat ovat kolmannessa kerrokses-

sa. Näiden lisäksi kellarikerroksessa on mm. opiskelijoiden pukuhuoneet. 

 



 27

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

4.4.1 Esteettömyys 

 

Parkkipaikkoja on aivan pääoven tuntumassa, mutta merkittyä invapaikoitusta ei 

ole. Tarvittaessa paikoitus voidaan järjestää mahdollisimman läheltä ovea. Raken-

nuksen ulkoseinällä on näkyvä opaste toimipisteen ovelle, jonne on helppokulkui-

nen ja tasainen reitti. Ovella ei ole kynnyksiä. Ulko-ovi sekä väliovi ovat veto-

ovia. Ovien väliin jäävä tila ei ole suuri, mikä voi hankaloittaa liikkumista apuvä-

lineiden kanssa. Ulko-ovelta löytyy ovisummeri. Summeri soi ainoastaan kolman-

nessa kerroksessa, jossa ei aina ole henkilökuntaa paikalla. 

 

Korkealla oleva naulakko on ulko-oven tuntumassa. Myös opastetaulu löytyy ul-

ko-oven tuntumasta. Opastetaulussa on koko toimipisteen tilojen opastus. Opas-

teessa on harmaalla pohjalla mustat tekstit, mutta tekstit ovat pienellä, jolloin ha-

vaittavuus kärsii. Opasteita ei ole käytävillä. Luokkatilojen ja yleisten tilojen ovis-

sa on pienet opasteet. 

 

Valaistus on otettu hyvin huomioon. Käytävillä valaistukseen on käytetty kohde-

valaisimia ja loisteputkia. Luokissa valaistus on hyvä. Värierot on otettu hyvin 

huomioon sisustuksen, seinien ja lattioiden välillä. Luokkatilojen sekä yleisten 

tilojen ovilla on matalat hyvin erottuvat kynnykset. Liikuntasali ja terveydenhoita-

jan vastaanotto toimivat eri rakennuksessa. Kulku rakennusten välillä on esteetön-

tä. Kaikkiin tiloihin on esteetön kulku pyörätuolin tai muun apuvälineen kanssa. 

 

Toimipisteen hissi sijaitsee ala-aulassa lähellä ulko-ovea. Kutsupainike on sijoitet-

tu matalalle, mutta siinä ei ole käytetty värieroja taustan suhteen. Painikkeeseen 

syttyy valo painettaessa. Hissin ovi avautuu automaattisesti hissin saapuessa ha-

luttuun kerrokseen. Kerrospainikkeet on sijoitettu korkeammalle kuin kutsu-

painike. Painikkeissa on käytetty hyvin värieroja. Painikkeet ovat pohjaväriltään 
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valkoiset, numerot ovat mustat. Numerot ovat pienet, mikä voi hankaloittaa ha-

vaittavuutta. Hätäpainike ym. ovat lähellä kerrospainikkeita, mikä osaltaan vaike-

uttaa painikkeiden havaitsemista. 

 

Portaat ovat umpiportaat ja käsijohteet kulkevat niiden molemmilla puolilla. Por-

taikoissa on käytetty hyvin värieroja askelmien, käsijohteiden ja seinien välillä. 

Käsijohteet alkavat ennen portaita, jatkuvat tasanteilla ja portaiden päätyttyä. On-

gelmakohdissa on käytetty erillistä kontrastireunaa havaitsemisen parantamiseksi. 

Portaissa on hyvä valaistus. 

 

Inva-wc sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Erillisiä opasteita ei 

ole, ainoastaan ovessa on merkintä inva-wc:stä. Wc on varusteltu käännettävillä 

käsituilla, säädettävällä pesualtaalla, käsisuihkulla sekä tukikaiteilla. 

 

4.4.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Aulan tuntumassa sijaitsee toimipisteen kahvio ja ruokala. Tilaan on esteetön kul-

ku. Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina, eikä ovella ole kynnystä. Aukioloajat 

löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

Kirjasto sijaitsee ala-aulassa. Ovella on erottuva noin kaksi senttimetriä korkea 

kynnys ja oviaukko on melko kapea apuvälinettä käyttävän liikkumista ajatellen. 

Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina. Palvelutiski on asennettu matalalle kaik-

kia käyttäjiä ajatellen. Kirjastossa on muutamia koneita opiskelijoiden vapaassa 

käytössä. 

 

4.4.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteen auditorioon on asennettu induktiosilmukka. Muissa tiloissa ei ole 

silmukkaa, mutta tarvittaessa sen asentamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-
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tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankki-

misesta on mahdollista keskustella. 

 

 

5 SAMK  KANKAANPÄÄSSÄ 

 

5.1 Kuvataide Kankaanpää, liiketalous 

 

Kankaanpään liiketoiminnasta valmistuu opiskelijoita kansainvälisen kaupan alal-

ta. Toimipiste sijaitsee keskustan tuntumassa, noin kilometrin päässä ydinkeskus-

tasta. Linja-autoasema sijaitsee reilun kilometrin päässä keskustassa. Kaupungin 

sisäistä liikennettä ei ole. Kaukoliikenteen vuorot kulkevat linja-autoaseman kaut-

ta. Toimitilat ovat kaksikerroksisessa rakennuksessa, jonka yhtä osaa remontoi-

daan uuteen käyttöön. Remontissa olevassa osassa on hissi, joka ei ole enää käy-

tössä, joten pyörätuolilla kulkeminen toiseen kerrokseen ei ole mahdollista. 

 

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelma sisältää tarkat tiedot koulutusohjelman ta-

voitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

5.1.1 Esteettömyys 

 

Toimipisteen pihan parkkipaikka on suljettuna remontin takia eikä invapaikoitusta 

enää ole. Paikoitustilaa on kuitenkin toimipisteen takapihalla, josta on matkaa 

noin 300 metriä. Rakennuksen ulkoseinässä on näkyvä opaste toimipisteeseen. 

Ovella on matala erottuva kynnys. Ulko-ovi on veto-ovi. 

 

Eteisaulasta alkavat opasteet toimipisteen tiloihin. Varsinaisessa ala-aulassa sijait-

see pieni korkealla oleva naulakko. Opasteet jatkuvat ala-aulasta eteenpäin. Osas-

sa opasteissa on oranssilla pohjalla valkoiset suuret tekstit, osassa valkoisella poh-
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jalla mustat tekstit. Opasteet jatkuvat luokkatilojen ja yleisten tilojen ovissa sekä 

osittain käytävillä. 

 

Valaistus on otettu tyydyttävästi huomioon. Yleisilme on osittain hämärä. Luok-

katiloissa on hyvä valaistus, mutta käytävillä kohdevalaistuksia on käytetty vähän. 

Värieroja sisustuksen, seinien ja lattioiden suhteen on käytetty vain vähän. Luok-

katilojen sekä yleisten tilojen ovilla on matalat kynnykset, mutta ne eivät selvästi 

erotu taustastaan. 

 

Hissi ei ole käytössä remontin takia. Portaat alkavat ala-aulasta toiseen kerrok-

seen. Umpiportaiden molemmin puolin kulkevat käsijohteet, jotka alkavat portai-

den alkaessa ja jatkuvat portaiden loputtua tasanteella. Portaikon seinien, askelmi-

en ja käsijohteiden suhteen on käytetty vain vähän värieroja, mikä voi hankaloit-

taa niiden havaitsemista. Toiset portaat kulkevat eteisaulasta kellarikerroksessa 

oleville vessoille. Portaiden molemmin puolin kulkevat käsijohteet, jotka loppuvat 

tasanteella. Portaikossa ei ole käytetty värieroja askelmien, seinien ja käsijohtei-

den suhteen. Valaistus on heikko. 

 

Inva-wc sijaitsee kellarikerroksessa, mihin ei ole enää kulkua hissillä. Erillisiä 

opasteita ei ole, ainoastaan ovessa on merkintä inva-wc:stä. Wc on varusteltu kä-

sisuihkulla, käännettävillä käsituilla sekä tukikaiteilla. 

 

5.1.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokala toimii toimipisteen ensimmäisessä kerroksessa ja kulku on ala-aulasta. 

Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina. Kynnystä ovella ei ole. Liiketoiminnan 

toimipisteen ruokalaa voivat käyttää myös kuvataiteen opiskelijat. 

 

Kirjasto toimii toimipisteen ensimmäisessä kerroksessa. Kulku on ala-aulasta. 

Normaalisti aukioloaikoina ovi on auki. Kynnystä ovella ei ole. Kirjastossa on 

muutamia tietokoneita opiskelijoiden vapaassa käytössä. Aukioloajat löytyvät 

toimipisteen nettisivuilta. 
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5.1.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, eikä mahdollisuutta asenta-

miseen ole. Mahdollisuutta erityisohjelmien asentamiseen tietokoneille ei ole toi-

mipisteen tulevan lopettamisen vuoksi. 

 

 

5.2 Kuvataide Kankaanpää, kuvataide 

 

Kankaanpään kuvataiteen toimipisteestä valmistuu opiskelijoita eri kuvataiteen 

alojen ammattilaisiksi. Kuvataiteen toimipiste sijaitsee alle kilometrin päässä kes-

kustasta ja linja-autoasemasta. Kaupungin sisäistä liikennettä ei ole, mutta kauko-

liikenteen vuoroja kulkee linja-autoaseman kautta. Opetustilat ovat rakennuksen 

kahdessa kerroksessa. Lisäksi rakennuksen kellarikerroksessa on saunatilat. 

 

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelma sisältää tarkat tiedot koulutusohjelman ta-

voitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

5.2.1 Esteettömyys 

 

Erillistä merkittyä invapaikoitusta ei ole, tarvittaessa paikka voidaan järjestää. 

Parkkipaikat ovat noin 100 metrin päässä pääovelta. Parkkipaikalta ovelle mentä-

essä pitää nousta luiskaa pitkin pääoven edustalle. Oven vieressä seinällä on 

ovisummeri, joka soi vahtimestarin pisteellä sekä toisen kerroksen toimistossa. 

Henkilökuntaa ei välttämättä aina ole paikalla avaamassa ovea. Ovella ei ole kyn-

nyksiä ja ovi on riittävän leveä pyörätuoliliikkujaa ajatellen. Eteistilasta pääsee 

aulaan sekä portaikkoa pitkin toiseen kerrokseen.  

 

Aulassa on vahtimestarin piste, jossa ei aina kuitenkaan ole henkilökuntaa paikal-

la. Vahtimestarin yhteystiedot ovat (02) 620 6158 tai 044 710 6158. Nettisivut 
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ovat yhteiset liiketoiminnan toimipisteen kanssa. Korkealla olevat naulakot sijait-

sevat ala-aulassa, ulko-oven lähellä. Opastetaulu löytyy heti ulko-oven vierestä. 

Värierot opasteessa on hyvät, vaalealla mattapinnalla on tummat tekstit. Tekstit 

ovat pienellä. Opasteita ei ole käytävillä, ainoastaan luokkien ja yleisten tilojen 

ovissa.  

 

Toimipisteessä on valaistus otettu hyvin huomioon. Värieroja sisustuksen, seinien 

ja lattioiden välillä on käytetty hyvin. Käytävillä valaistus vaihtelee paikoittain, 

mutta pääosin valaistus on hyvä. Luokkatiloissa valaistus on vaihteleva, mutta 

riittävä. Tilojen ovilla on pieniä kynnyksiä, jotka ovat osin hankalia erottaa. Käy-

tävät ovat riittävän leveät pyörätuoliliikkujaa ajatellen. Pääosin luokkatiloissa 

pyörätuolin kanssa toimiminen on esteetöntä.  

 

Aulasta löytyy tilava hissi, jossa on veto-ovi. Kutsupainike on asennettu matalalle, 

värierot taustan ja painikkeen välillä ovat hyvät. Painikkeeseen syttyy valo painet-

taessa. Hissin ovi on tavallinen veto-ovi. Kerrospainikkeet on sijoitettu matalalle 

ja värierot taustan suhteen ovat kohtalaiset. Painikkeet ovat muutaman millimetrin 

koholla, ensimmäisen (1) kerroksen painiketta on korostettu vihreällä värillä ja 

korottamalla sitä muita enemmän. Hissi on riittävän tilava pyörätuoliliikkujaa 

ajatellen, kääntyminen hississä on mahdollista apuvälineen koosta riippuen. 

 

Rakennuksessa on useita portaita. Eteisaulasta lähtevät pääportaat ovat umpipor-

taat, joissa kulkee molemmin puolin käsijohteet. Käsijohteet alkavat ennen portai-

den alkua ja jatkuvat tasanteilla. Värieroja taustan ja portaiden suhteen on vain 

vähän. Portaiden ala- ja yläpäässä on veto-ovet pois portaikosta. Valaistus por-

taikossa on hyvä. 

 

Toimipisteessä on kaksi inva-wc:tä, molemmissa kerroksissa yksi. Erillisiä opas-

teita ei ole, ainoastaan ovissa on merkinnät inva-wc:istä. Tilat on varusteltu kään-

nettävillä käsituilla ja säädettävällä pesualtaalla. 
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5.2.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Toimipisteessä ei ole ruokalaa, vaan opiskelijat käyttävät liiketoiminnan toimipis-

teen ruokalaa, jonne on matkaa noin 700 metriä. Halutessaan opiskelijoilla on 

käytössä kuvataiteen toimipisteen keittiö eväiden säilyttämiseen sekä lämmittämi-

seen. Ala-aulassa on opiskelijakunnan kahvio. 

 

Kirjasto toimii toimipisteen toisessa kerroksessa vaihtelevin aukioloajoin. Tarkat 

aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. Ovella on matala, erottuva kynnys, 

josta ei ole haittaa liikkumiseen. Ovi on yleensä auki aukioloaikoina. 

 

5.2.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteessä ei ole induktiosilmukkaa eikä muita apuohjelmia. Tarvittaessa 

apuvälineiden ja -ohjelmien hankkimisesta on mahdollisuus keskustella. 

 

 

6 SAMK HARJAVALLASSA 

 

6.1 Sosiaali- ja terveysala Harjavalta 

 

Harjavallan sosiaali- ja terveysalan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita sosiaa-

lialalta. Toimipiste sijaitsee Harjavallan keskustassa. Paikkakunnalle on junayhte-

ys, ja asema sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä toimipisteestä. Useita linja-

autovuoroja kulkee noin 300 metrin päässä ovelta olevan pysäkin kautta. Opetus-

tilat ovat kahdessa kerroksessa ja tilat ovat toimivat liikunta-, näkö- ja kuulovam-

maisten kannalta. 

 

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta. Koulutukseen liittyviä asioita voi kysyä 

koulutusjohtajalta numerosta (02) 620 6231 tai 044 710 6231. 

 
Opetussuunnitelmat  
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6.1.1 Esteettömyys 

 

Merkitty invapaikoitus löytyy aivan pääoven vierestä noin 10 metrin päästä. Ulko-

oven lähettyvillä seinässä on näkyvä opaste toimipisteeseen. Ulko-ovi on tavalli-

nen veto-ovi. Ovessa ei ole automatiikkaa. Ulko-oven ja väli-oven väliin jää pieni 

tuulikaappi, jossa kuitenkin mahtuu liikkumaan pyörätuolin kanssa. Ovella on 

pieni noin kahden senttimetrin kynnys. 

 

Sisällä ala-aulassa on vahtimestarin piste. Vahtimestarin pisteen vierellä on kor-

kealla olevat naulakot. Opastetaulu sijaitsee ala-aulassa. Opasteita ei ole käytävil-

lä, vaan luokkien ja yleistentilojen ovissa. Hyvillä värieroilla varustetusta opaste-

taulusta löytyy koko toimipisteen pohjakartta. 

 

Valaistus on hyvä. Käytävillä ei ole käytetty kohdevalaistuksia, mutta valaistus on 

silti riittävä esteiden havaitsemiseksi. Pääosin tiloissa on käytetty loisteputkia. 

Luokkien valaistus on hyvä. Luokkatilojen oviaukoissa on pienet taustastaan erot-

tuvat kynnykset. Oviaukot ovat riittävän leveät pyörätuolia tai muuta apuvälinettä 

käyttävän liikkumiseen. Liikkuminen pyörätuolin kanssa onnistuu kaikissa tilois-

sa. 

 

Hissi löytyy ala-aulasta. Erillisiä opasteita hissille ei ole. Kutsupainike on matalal-

la ja se erottuu selvästi taustastaan. Painike on muutaman millimetrin koholla 

taustasta. Hissin ovi avautuu automaattisesti hissin saapuessa kerrokseen. Myös 

kerrospainikkeet ovat muutaman millimetrin koholla taustastaan. Kerrospainik-

keet ja hätä- sekä kellopainikkeet erottuvat selvästi toisistaan. Hissi on riittävän 

tilava pyörätuolilla tai muun apuvälineen kanssa liikkuvia ajatellen vain käänty-

minen hississä voi olla hankalaa. Tukikaiteet ovat hississä molemmin puolin. 

 

Pääaulasta alkaa umpiportaat, joiden askelmissa ei ole värieroja. Värierojen puut-

tuminen hankaloittaa portaiden havaitsemista. Käsijohteet kulkevat molemmilla 

puolilla portaita. Käsijohteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat koko portaiden 

matkan. Käsijohteet erottuvat selvästi taustasta. Portaissa on hyvä valaistus. Toi-

mipisteen toiset portaat ovat umpiportaat ja niissä kulkee käsijohteet koko portai-

den matkan. Valaistus on riittävä. 
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Toimipisteen molemmissa kerroksissa on merkityt inva-wc:t. Erillisiä opasteita ei 

ole, ainoastaan ovissa on merkinnät. Tiloissa on käännettävät käsituet, käsisuihku 

sekä säädettävä pesuallas. 

 

6.1.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokala sijaitsee ala-aulan tuntumassa. Ovet ovat yleensä auki aukioloaikoina 

eikä ovella ole kynnyksiä. Osa salin pöydistä on ruokalan alatasolla, jonne pääsee 

vain portaita pitkin. Useita pöytiä on kuitenkin samalla tasolla kuin palvelutiski-

kin. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

Kirjasto palvelee ala-aulan luona. Ovi on yleensä auki aukioloaikoina. Ovella on 

pieni loiva luiska, joka helpottaa pyörätuolilla liikkuvia. Kirjastossa on pieniä 

ryhmätiloja, joissa on tietokoneet. Ryhmätilojen oviaukoissa on pienet kynnykset. 

Kirjaston aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

6.1.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  

 

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankki-

misesta on mahdollista keskustella. 

 

 

7 SAMK HUITTISISSA 

 

7.1 Liiketoiminta Huittinen 

 

Huittisten liiketoiminnasta valmistuu opiskelijoita liiketoiminnan alalta. Liiketoi-

minnan toimipiste sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Huittisten keskustasta. 

Linja-autoasema sijaitsee keskustassa toimipisteen lähellä ja aivan toimipisteen 
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edessä olevalta pysäkiltä kulkee kaukoliikenteen vuoroja. Opetustilat ovat kahdes-

sa kerroksessa. Lisäksi rakennuksessa on kellarikerros, jossa on mm. kuntosali. 

 

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla 

olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman 

tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.  

 
Opetussuunnitelmat  
 

 

7.1.1 Esteettömyys 

 

Kulku toimipisteeseen on sivuovelta, joka on rakennuksen pääoven vieressä. 

Ovella on hyvät ja selkeät opasteet. Merkitty invapaikoitus on noin 30 metrin 

päässä ovesta. Sisälle mentäessä ulko-ovella on pieni kynnys ja ovi on normaali 

veto-ovi. Ovessa ei ole automatiikkaa. 

 

Heti ulko-oven jälkeen käytävällä on toimisto, erillistä infopistettä ei ole. Toimis-

tossa on useimmiten virka-aikaan henkilöstöä paikalla. Naulakot löytyvät pääoven 

aulasta, jonne on noin 20 metriä sivuovelta. Opasteita on käytävillä sekä yleisten-

tilojen ja luokkatilojen ovissa. Värierot opasteissa on hyvät. Opasteet ovat matta-

pintaisia harmaita. Tekstit ovat mustalla ja melko suurella. 

 

Toimipisteessä on otettu valaistus huomioon hyvin. Käytävillä on käytetty vain 

vähän kohdevalaisimia, mutta valaistusolosuhteet ovat kuitenkin hyvät. Por-

taikoista ja yleisistä tiloista on saatu kulkemisen kannalta toimivat ja valoisat 

käyttämällä seinissä ja lattioissa värieroja. Tasoerojen ja sisustuksen havainnointi 

ei tuota ongelmia. Luokkatiloissa on hyvä valaistus. Luokkatilojen oviaukoissa on 

pienet kynnykset, jotka eivät häiritse liikkumista. Toimipisteessä liikkuminen 

apuvälineen kanssa on esteetöntä. 

 

Toimipisteessä on hissi, joka on sivummalla ulko-ovista. Opasteita hissille ei ole. 

Tummasävyinen kutsupainike erottuu selvästi taustasta ja se on muutaman millin 

koholla. Hissin ovet avautuvat automaattisesti hissin tullessa haluttuun kerrok-
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seen. Kerrospainikkeet ovat koholla taustastaan, pohjakerroksen painike on kohol-

la enemmän kuin muut. Painikkeet ovat tummia ja erottuvat hyvin taustastaan. 

Hätäpainikkeet ym. ovat erillään kerrospainikkeista. Hissi on riittävän tilava pyö-

rätuoliliikkujalle. Tilaa kääntymiseen hississä ei ole, mutta automaattisesti avau-

tuva ovi helpottaa poistumista hissistä. 

 

Portaat ovat umpiportaat, joissa kulkee molemmin puolin käsijohteet. Värierot 

ovat heikot seinien suhteen, mikä vaikeuttaa portaiden havaitsemista. Portaiden 

lisäksi käsijohteet ovat vaaleat, joten niidenkin havaitseminen on vaikeaa. Käsi-

johteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat osaksi tasanteilla. 

 

Ensimmäisessä kerroksessa on kolme inva-wc:tä. Ylemmissä kerroksissa inva-

wc:tä ei ole. Wc-tiloihin on opasteet käytävillä sekä ovissa. Wc:t on varusteltu 

käännettävillä käsituilla, säädettävillä pesualtailla, tukikaiteilla sekä hätäkutsuve-

tonauhalla.  

 

7.1.2 Ruokala ja kirjasto 

 

Ruokala sijaitsee pääoven aulan tuntumassa. Kynnyksiä ei ole ja liukuovi on auki 

aukioloaikoina. Ruokalassa pystyy liikkumaan hyvin apuvälineen kanssa. Au-

kioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. 

 

Toimipisteessä toimivan kirjaston ovi on auki normaalisti aukioloaikoina. Opiske-

lijakäyttöön tarkoitettuja tietokoneita on sijoitettu alatasanteelle, jonne kulku pys-

tytään järjestämään tarvittaessa myös sivuovesta. Normaalisti sivuovesta ei ole 

kulkua. Palvelutiski on osittain asennettu matalalle. Aukioloajat löytyvät toimipis-

teen nettisivuilta. 

 

7.1.3 Tekniset apuvälineet 

 

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asen-

tamisesta on mahdollista keskustella.  
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Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, 

suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankki-

misesta on mahdollista keskustella. 

 

Pyörätuoliliikkujalle on asennettu pyörätuolihissi Risto Ryti -saliin (iso auditorio) 

pääsemiseksi. 
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LIITE 1 

 
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMIPISTEIDEN YH-
TEYSTIEDOT 
 

KANKAANPÄÄ 
 
Kuvataide Kankaanpää  
Paasikivenkatu 24 (PL 76) 
38700 KANKAANPÄÄ 
Fax. (02) 620 6160 
kuvataide.kankaanpaa(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 6100 
 
 
RAUMA 
 
Liiketoiminta Rauma  
Satamakatu 26 
26100 RAUMA 
Fax. (02) 620 3535 
liiketalous.rauma(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3500 
 
Sosiaali- ja terveysala Rauma 
Steniuksenkatu 6 
26100 RAUMA 
Fax. (02) 620 3570 
terveys.rauma(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3552 
 
Tekniikka ja merenkulku Rauma 
Merenkulun koulutus 
Suojantie 2 
26100 RAUMA 
Fax. (02) 620 3680 
merenkulku.rauma(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3670 
 
Tekniikka ja merenkulku Rauma 
Tekniikan koulutus 
Urheilukatu 22 
26100 RAUMA 
Fax. (02) 620 3601 
tekniikka.rauma(at)samk.fi 
Puh: (02) 620 3600 
 
 
 

PORI 
 
Liiketoiminta ja kulttuuri Pori  
Tiedepuisto 3 
28600 PORI 
Fax. (02) 620 3370 
liiketalous.pori(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3363 
 
Sosiaali- ja terveysala Pori 
Maamiehenkatu 10 
28500 PORI 
Fax. (02) 620 3440 
terveys.pori(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3441 
 
Tekniikka ja merenkulku Pori 
Tekniikantie 2 
28600 PORI 
Fax. (02) 620 3300 
tekniikka.pori(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 3000 (keskus) 
 
 
HUITTINEN 
 
Liiketoiminta Huittinen  
Risto Rytin katu 70 
32700 HUITTINEN 
Fax. (02) 620 6399 
business.huittinen(at)samk.fi 
Puh. (02) 620 6300 
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LIITE 2 

 

MERIMIESTERVEYSKESKUKSET, JOISTA MERENKULUN KOULUTUK-
SEN ALOITTAVA SAA MERIMIESLÄÄKÄRINTARKASTUKSEN ALKU-
TARKASTUSTODISTUKSEN (= Ensimmäinen merimieslääkärintodistus) 
 
 
HAMINA  Terveyskeskus 
  Reutsinkatu 1, 49400 HAMINA 
 
HELSINKI  Kalloin terveysasema ja merimiesterveyskeskus 
  Eläintarhantie 3 D, 00530 HELSINKI 
 
KEMI  Terveyskeskus 
  Kirkkopuistokatu 1, 94100 KEMI 
 
KOTKA  Kotkansaaren Terveysasema 
  Keskuskatu 30, 48100 KOTKA 
 
MAARIANHAMINA Ålands Folkhälsoförbund  
  Norrgatan 17, 22100 MAARIANHAMINA 
 
OULU  Terveyskeskus 
  Saaristonkatu 22, 90100 OULU 
 
PIETARSAARI Terveyskeskus 
  Kolpintie 7, 68600 PIETARSAARI 
 
PORI  Terveyskeskus 
  Maantiekatu, 28120 PORI 
 
RAUMA  Terveyskeskus 
  Steniuksenkatu 2, 26100 RAUMA 
 
SAVONLINNA Pääterveysasema 
  Pihlajavedentie 8, 57170 SAVONLINNA 
 
TURKU  Turun kaupungin terveyskeskus 
  Hämeenkatu 10, 20100 TURKU 
 
VAASA  Vaasan terveyskeskus 
  Sepänkyläntie 14–16, 65100 VAASA 
 


