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Lukijalle 

 

Tämä esteettömyyskartoitus on syntynyt Porvoon vammaisneuvoston aloitteesta. 

Esteettömyyskartoitus toteutettiin kolmen Laurea -ammattikorkeakoulun Porvoon yksikön 

sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyönä. Itse kartoitustyössä mukana oli 23 opiskelijaa. 

Kartoitustyö aloitettiin keväällä 2011 ja keväällä 2012 tehtiin vielä tarkistuskierros osaan 

kohteista. 

 

Kartoitetut kohteet on jaoteltu seitsemään osaan: julkiset palvelut, apteekit, pankit ja 

vakuutusyhtiöt, ravintolat ja hotellit, kirkot ja museot, lähiöiden yritykset ja muut 

kartoitetut kohteet. Kohteet on esitetty aakkosjärjestyksessä oman kategoriansa alla. 

 

Tarkoituksena oli kartoittaa Porvoon keskustan ja lähiöiden palveluita. Kartoituksessa otettiin 

huomioon etupäässä liikkumisesteisten sekä näkö- ja kuulovammaisten mahdollisuuksia liikkua 

ja asioida Porvoossa. Kartoituksen oppaana käytimme soveltaen Invalidiliiton julkaisemaa 

opasta Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. 

 

Jokaisesta kartoitetusta kohteesta kysyttiin lupa kartoituksen tekemiseen. Kartoitusta varten 

laadittiin havainnointilomakkeet. Lomake koostui seitsemästä kohdasta, joiden avulla 

kartoitettiin pihan ja sisäänkäynnin, opastuksen, aulan ja asiakaspalvelupisteen sekä wc-

tilojen esteettömyys. Lomakkeessa oli myös kartoitettavana sisätilojen, hissin ja portaiden, 

autopaikkojen sekä otto-automaatin esteettömyys.  

Lomakkeessa oli vastaus vaihtoehtoina Ei, Kyllä, sekä Ei koske tätä kohdetta kohdat. 

Vaihtoehto ei koske tätä kohdetta tarkoitti, että kyseistä vaihtoehtoa ei tarvitse asioidessaan 

kohteessa. Esimerkiksi hissi ja portaat – kohdassa ei koske tätä kohdetta tarkoittaa, että 

kohde on yhdessä tasossa. Kartoitus lomake sisälsi lisäksi avoimet kohdat, joihin pystyi 

tarvittaessa kirjaamaan omia kommentteja. Havainnoinnin apuvälineenä käytettiin 

metrimittaa. Kartoituksessa käytettiin inva-parkkipaikasta ilmaisua esteetön autopaikka sekä 

inva-WC:stä ilmaisua esteetön WC. 

Lopullisesta raportista on jätetty osa kartoitetuista kohteista pois, koska kyseinen kohde on 

muuttanut kartoituksen tekemisen jälkeen. Tällaisia kohteita ovat: Asuntotoimisto, 

Matkailuinfo, Sosiaalitoimisto, Porvoon Vanha Apteekki ja Porvoon Vanhan Apteekin 

Gammelbackan sivuapteekki. 
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1 Julkiset palvelut 

 

1.1 Porvoon virastot 

 

1.1.1 Itä-Uudenmaan Käräjäoikeus 

Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Käräjäoikeuden pihalla kulkureitit ovat tasaisia ja helppokulkuisia. 

Pihavalaistus on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Piha-alueella on portaita 

sekä kiinteä luiska. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet eivät löydy helposti. Sisätilat ovat tilavat apuvälineiden kanssa 

liikkumiseen. Tuoleja levähtämiseen löytyy helposti ja monesta paikasta. 

Esteetön WC 

Esteetön wc löytyy ensimmäisestä kerroksesta, mutta wc:tä ei ole merkitty 

tarpeeksi selkeästi. Wc:n varusteet ovat liian korkealla. Wc:stä löytyy 

hälytyslaite. 

Hissi ja portaat 

Hissi on helppokulkuinen ja tilava. Portaiden käsijohteet erottuvat hyvin eikä 

kättä tarvitse irrottaa välillä. 

Muuta 

Induktio silmukkaa ei ole. 

 

 

1.1.2 Kaupungintalo 

Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Pääsisäänkäynti ei ole esteetön. Pääsisäänkäynnille mennään suoraan 

jalkakäytävältä ja siinä on useampi porras, portaissa ei ole käsijohdetta. Täysin 

esteetöntä sisäänkäyntiä ei ole. Rakennuksen sivulla on toinen sisäänkäynti, 

josta liikuntaesteinen voi avustettuna päästä sisälle. Tälle sisäänkäynnille 

johtaa jyrkkä, mukulakivinen ramppi. Sivuoven sisäänkäynnissä on ovipuhelin, 

josta puhelu menee kahvilaan, jossa ei aina ole henkilökuntaa paikalla. Jos 

haluaa esimerkiksi osallistua valtuustonkokoukseen tai päästä asioimaan 

kaupungintalolle, on asiasta sovittava etukäteen. 
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Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Kaupungintalo sijaitsee vanhassa idyllisessä rakennuksessa, sisätiloissa 

liikkuminen on haasteellista portaiden ja ovien vuoksi. Toisessa kerroksessa 

oleva kaupungin infopiste tulee muuttamaan ja kirjaamo sulkeutuu vuonna 

2012. 

 

Esteetön WC 

Esteetön wc löytyy helposti. Wc:n ovi on vain 78 cm leveä. Wc:n ovea ei voi 

avata eikä sulkea yhdellä kädellä. Oven sisäpuolelta puuttuu vaakasuuntainen 

vedin. WC- istuimen molemmin puolin on nostettavat käsituet. Pesuallas on 

sopivalla korkeudella ja sen koreutta pystyy säätämään.  WC:n varusteet ovat 

hyvin kädenulottuvilla ja helposti käytettävissä. WC:stä puuttuu hälytyslaite. 

Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

 

Hissit ja portaat 

Hissi löytyy helposti. Hissin kutsupainike on sopivalla korkeudella. Hissi on 

tarpeeksi tilava ja kulku sinne on helppoa. Hissin painikkeet ovat sopivalla 

korkeudella. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä. Portaat ovat helppokulkuiset 

ja tarpeeksi leveät. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, mutta niistä täytyy 

välillä irrottaa ote ja ne eivät ulotu tarpeeksi pitkälle. Käsijohteet eivät erotu 

tarpeeksi ympäristöstä. Portaiden etureunassa ei ole kontrastiraitaa ja 

portaikon valaistus on huono. 

Muuta 

Kolmannen kerroksen valtuustosalissa on induktiosilmukka. 

 

 

1.1.3 Kela 

Lundinkatu 22, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Kelan sisäänkäynti on esteetön. Ulko-ovelle johtaa portaat sekä luiska, mutta 

luiskassa on ruohomatto, joka hankaloittaa kulkua. Oven saa auki yhdellä 

kädellä ja ovessa on summeri. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Taustahälyä on jonkin verran, koska asiakkaita on usein aika paljon ja radio soi 

taustalla. Asiointitiskille mentäessä saa lasioven vedettyä kiinni, jolloin 

taustahälinä vähenee huomattavasti. 
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Esteetön WC 

Kelassa on asiakas- WC, joka soveltuu liikkumisesteiselle. Oven saa helposti 

auki. Wc:n varusteet ovat liian korkealla eikä siellä ole hälytyslaitetta. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Kelan läheltä ei löydy esteetöntä autopaikkaa. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikkaa ei ole merkitty eikä tupakointikielto merkkiä ole. 

 

 

1.1.4 Maistraatti 

Piispankatu 34, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Maistraatin sisäänkäynti on esteetön. Ulko-ovi avautuu ovenavauspainikkeella, 

joka on sopivalla korkeudella pyörätuolin käyttäjälle. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat sopivalla korkeudella ja helposti huomattavissa. Aulassa on 

riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Asiointitiski on sopivalla 

korkeudella ja valaistus on hyvä. Käytävät ovat leveitä ja helppokulkuisia. 

Törmäysvaaraa ei ole. Istuimia on riittävästi, mutta ei erikorkuisia. Ovet ovat 

kevyitä avata ja tarpeeksi leveitä. Kynnysten ylittäminen on helppoa. 

 

Esteetön WC 

Esteettömän wc:n löytäminen on hankalaa, eikä wc:tä ole erikseen merkitty. 

Wc on tilava ja valoisa. Liikkumista hankaloittaa wc:ssä oleva paksu matto. 

 

Hissi ja portaat 

Portaat ovat helppokulkuisia ja tarpeeksi leveitä. Käsijohteet ovat sopivalla 

korkeudella ja yhtenäiset ja erottuvat tummuuskontrastin avulla. Käsijohteet 

eivät yllä tarpeeksi pitkälle portaiden alussa / lopussa. Portaissa on 

kontrastiraita. Hissi löytyy helposti ja on tarpeeksi tilava. Kutsupainike on 



8 

 

sopivalla korkeudella ja samoin hissin painikkeet. Kulkeminen hissiin on 

helppoa. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä. 

 

Muuta 

Ei induktiosilmukkaa. 

Tupakointi paikka sijaitsee heti sisäänkäynnin ulkopuolella. 

 

 

1.1.5 Poliisilaitos 

Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Poliisilaitoksen pihalla kulkureitit ovat tasaisia ja helppokulkuisia. Pihavalaistus 

on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Sisäänkäynti on katettu. 

Sisäänkäynnille on portaat ja kiinteä luiska, joka on tarpeeksi leveä ja 

kaltevuus oikea. Ulko-oven edustalla on riittävän suuri tasanne ja oven 

avaamiseen on riittävästi tilaa. Ovea ei voi avata yhdellä kädellä. Ovipuhelinta, 

summeria tai avauspainiketta ei ole. Tuulikaappi on ja se on tarpeeksi tilava. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja ovat sopivalla korkeudella. Aulassa on 

riittävästi tilaa apuvälineillä liikkuvalle, ei törmäysvaaraa. Asiointitiski on 

sopivalla korkeudella ja valaistus on hyvä. 

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä, lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Ovet 

ovat helppokulkuisia, tarpeeksi leveitä ja kevyitä avata. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC on vaikea löytää, sillä opasteita tai merkintää WC:stä ei ole. 

WC:stä löytyy istuintuet molemmilta puolin. Ovi on kapea (80cm). Wc tilassa ei 

ole hälytystä. 

 

Hissi ja portaat 

Portaat ovat tarpeeksi leveät ja valaistus riittävä ja häikäisemätön. Portaissa 

on kontrastiraita. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, mutta ne eivät ole 

yhtenäiset. Hissit, sekä opasteet löytyvät helposti heti sisäänkäynniltä. 

Kutsupainike on sopivalla korkeudella ja erottuu hyvin. Hissi on tarpeeksi tilava 

ja painikkeet hississä sopivalla korkeudella. 
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Autopaikat 

Esteetöntä autopaikkaa ei ole. 

Muuta 

Ei induktiosilmukkaa. 

Tupakointipaikka on sisäänkäynnin lähettyvillä. 

 

 

1.1.6 Verotoimisto 

Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Verotoimiston sisäänkäynti on tilava ja helppokulkuinen, mutta ovea ei voi 

avata yhdellä kädellä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Asiakaspalvelutiskit ovat sopivalla korkeudella myös pyörätuolissa asioivalle. 

Pöydät, joissa ovat asiakastietokoneet, ovat korkealla pyörätuolilla liikkuvalle.  

Tietokonepöydän korkeus on 112 cm. 

Liikkuminen sisätiloissa on helppoa ja käytävät ovat tarpeeksi leveät. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy erikseen toimistosta, mutta hälytyslaitetta ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

Muuta 

Ei induktiosilmukkaa. 

 

 

1.1.7 Itella 

Mannerheiminkatu 13, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Porvoon Itella sijaitsee Mannerheiminkadun varrella. Pääsisäänkäynti aukeaa 

suoraan jalkakäytävälle. Pääsisäänkäynti ei ole esteetön, mutta ovella on 

opasteet takapihan esteettömälle sisäänkäynnille. Luiska on kiinteä ja sen 

kaltevuus on oikea. Oven edustalla on riittävän suuri tasanne ja ovi avautuu 

avauspainikkeesta painamalla. 
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Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Asiointitiski on sopivalla korkeudella myös pyörätuolissa asioivalle. Opasteet 

ovat helppo huomata ja ne ovat myös oikealla korkeudella. Palvelutiskillä on 

ulkoa kantautuvaa taustahälyä. Sisätiloissa on ahdasta liikkua pyörätuolilla, 

kalusteisiin voi törmätä ja kaikista hyllynväleistä ei mahdu kulkemaan. 

Liikkuminen sisällä voi olla haastavaa myös näkövammaiselle. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Takapihalla on pysäköintialue, jossa on esteetön autopaikka aivan ulko-ovelle 

johtavan luiskan vieressä. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Esteettömälle sisäänkäynnille johtavan luiskan alussa on tupakointipaikka. 

 

 

1.2 Terveyspalvelut 

 

1.2.1 Gammelbackan äitiys- ja lastenneuvola sekä hammashoitola 

Keskusaukio 1, 06150 Porvoo  

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Gammelbackan äitiys- ja lastenneuvola sekä hammashoitola sijaitsevat 

samoissa tiloissa. Piha on epätasainen ja sisäänkäynnille on ylämäki. Pihalla ei 

ole istuimia levähtämiseen. Sisäänkäynti on katettu ja valaistus on hyvä. Ulko-

oven edessä ei ole riittävän suurta tasannetta. Ovea ei voi avata yhdellä 

kädellä ja kynnyksen ylittäminen on hankalaa. Summeri on vaikeasti 

huomattavissa eikä siinä ole valomerkkiä ja siihen ylettyminen on vaikeaa. 

Tuulikaappi on tarpeeksi tilava, mutta oven avaaminen ei onnistu yhdellä 

kädellä. Kynnys on matala ja helposti ylitettävä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat sopivalla korkeudella ja niissä on käytetty eri värejä. Neuvolalla 

ja hammashoitolalla on yhteinen aula. Aula ja käytävät ovat tilavat, mutta 
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kalusteet saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. Aulassa on istuimia 

levähtämiseen, mutta ne ovat samankorkuisia ja käsinojattomia.  

Hammashoitolan asiointitiski on sopivalla korkeudella, taustahälyä ei ole. Ovet 

ovat riittävän leveitä ja kevyitä avata. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy helposti. Oven avautumispuolella on pylväs, joka vaikeuttaa 

sisään menoa. Ovi on mahdollista sulkea yhdellä kädellä. WC on tilava ja 

varusteet ovat helposti ulottuvilla. WC-istuin on sijoitettu niin, että vain 

toisella puolella on vapaata tilaa, toinen puoli on aivan seinän vieressä. WC-

istuimen oikealla puolella on ylös nostettava käsituki. Pesuallas on sopivalla 

korkeudella. Hälytyslaitetta ei ole. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Neuvolalla ja hammashoitolalla ei ole pysäköintialuetta, mutta 

pääsisäänkäynnin edessä on tilaa saattoliikenteelle. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin lähettyvillä ei ole tupakointipaikkaa, eikä tupakointikieltoa. 

 

 

1.2.2 Itäinen terveysasema (Lundin terveysasema) 

Lundinkatu 13 C, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Kulkureitit pihalla ovat tasaiset ja helppokulkuiset. Piha-alueen valaistus on 

hyvä. Istuimia levähtämiseen ei ole. Sisäänkäynnille on portaat sekä luiska. 

Luiska on 15 m pitkä, siinä on tasanne levähtämiseen ja kaltevuus on oikea. 

Sisäänkäynnin edustan tasanne on riittävän suuri. Sisäänkäynti on katettu ja 

sen valaistus on hyvä. Pääsisäänkäynti on esteetön ja ulko-oven avaamiseen on 

riittävästi tilaa. Ulko-oven saa avattua yhdellä kädellä tai painikkeella, joka on 

sopivalla korkeudella. Summeri on suositeltua korkeammalla, eikä siinä ole 

valomerkkiä. Kohteessa on tuulikaappi, joka on tarpeeksi tilava. Avattavia ovia 

on kaksi. 
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Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa, sopivalla korkeudella ja niissä on 

käytetty eri värejä. Aulassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkumiseen. 

Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja valaistus on riittävä. Asiointipisteessä 

on jonkin verran taustahälyä. Odotustilasta löytyy erikorkuisia tuoleja ja 

naulakot ovat kahdella eri korkeudella. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa.  

Käytävät ja ovet ovat helppokulkuisia ja riittävän leveitä. Lattiamateriaali ei 

vaikeuta liikkumista. Sisätilojen valaistus on riittävä ja tasainen. 

 

Esteetön wc 

Esteettömään WC:hen ei ole erityisiä opasteita. Kulkeminen WC:n ovesta on 

helppoa, ja sen saa avattua/suljettua yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella ei ole 

vaakasuuntaista vedintä. WC on tarpeeksi tilava. Istuimen molemmin puolin on 

nostettavat käsituet. Pesuallas on sijoitettu sopivalle korkeudelle ja se on 

säädettävissä. Varusteet ovat käden ulottuvilla. WC:n valaistus on melko 

heikko. Hälytyslaite on, mutta se ei ole helposti käden ulottuvilla. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja löytyy piha-alueelta riittävästi. Autopaikat ovat noin 

20 metrin päässä sisäänkäynnistä. Saattoliikenteelle on tilaa sisäänkäynnin 

läheisyydessä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Erillistä merkittyä tupakointipaikkaa ei ole. Sisäänkäynnin edustalla on 

tupakointikielto (15 m). 

 

 

1.2.3 Läntinen terveysasema (Askolinintien terveysasema) 

Askolinintie 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Terveysaseman piha-alue on tasainen ja kulkureitit ovat helppokulkuisia ja 

valaistus on hyvä. Edustalta löytyy penkkejä levähtämiseen. Sisäänkäynti on 

katettu ja ulko-oven edusta on tilava ja tasainen. Pääsisäänkäynti on esteetön. 

Ulko-ovi avautuu automaattisesti painiketta painamalla. Avauspainike on 
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suositeltua korkeammalla. Summeria tai ovipuhelinta ei ole. Tuulikaappi on 

tilava. Avattavia ovia on kaksi ja ne avautuvat painikkeella. Terveysasema 

sijaitsee kokonaisuudessaan yhdessä kerroksessa katutasossa. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat katosta riippuvia kylttejä ja ne ovat helposti havaittavissa. Aula 

on riittävän tilava apuvälineitä käyttäville. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. 

Naulakot ovat suositeltua korkeammalla. Kalusteet eivät aiheuta 

törmäysvaaraa. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja valaistus on hyvä. 

Taustahälyä on jonkin verran. Käyttävät ja ovet ovat riittävän leveitä ja 

helppokulkuisia. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy helposti. Kulkeminen ovesta on helppoa. Oven saa avattua 

ja suljettua yhdellä kädellä, mutta oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista 

vedintä. WC on tilava ja istuimelle on mahdollista päästä joko edestä tai 

sivulta. Nostettavat käsituet ovat istuimen molemmin puolin. Pesuallas on 

sopivalla korkeudella, mutta ei ole säädettävissä. WC-tilan varusteet ovat 

helposti käytettävissä. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hälytyslaite on. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Pysäköintipaikkoja on sisäänkäynnin edessä, mutta esteetöntä autopaikkaa ei 

ole erikseen merkitty. Saattoliikenteelle on riittävästi tilaa. 

 

Muuta 

Induktiosilmukasta ei ole. 

 

 

1.2.4 Läntisen terveysaseman apuvälinelainaamo (Askolinintien apuvälinelainaamo) 

Askolinintie 1 C, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Apuvälinelainaamo sijaitsee Läntisen terveysaseman viereisessä rakennuksessa. 

Pihan kulkureitit ovat muuten tasaisia, mutta sisäänkäynnille johtaa jyrkkä 

ylämäki. Pihalla ei ole penkkejä levähtämiseen. Pääsisäänkäynti on esteetön. 

Ulko-oven avaamiseen on riittävästi tilaa, ja sen saa avattua yhdellä kädellä. 
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Summeria tai ovipuhelinta ei ole. Sisäänkäynnissä ei ole erillistä tuulikaappia. 

Avattavia ovia on vain yksi. Sisäänkäynnin valaistus on riittävä, tasainen ja 

häikäisemätön. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat sopivalla korkeudella ja helposti huomattavissa ja niissä on 

käytetty eri värejä. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa. Naulakot ovat 

suositeltua korkeammalla. Aulan tuolit ovat samankorkuisia. Aulassa on tilaa 

liikkua myös apuvälineiden kanssa.  Kohteessa ei ole varsinaista asiointitiskiä. 

Sisätilojen käytävät ovat riittävän leveitä ja helppokulkuisia. Ovet ovat 

helppokulkuisia, tarpeeksi leveitä ja kevyitä avata. Kynnysten ylitys on 

helppoa. Penkkejä levähtämiseen on riittävästi. Lattiamateriaali ei vaikeuta 

liikkumista. Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Taustahälyä ei 

ole. 

 

Esteetön wc 

Esteetön WC on kerrosta ylempänä ja sinne pääsee hissillä. WC on merkitty 

selkeästi. Ovesta kulkeminen on helppoa. Oven saa avattua ja suljettua yhdellä 

kädellä. Vaakasuora vedin puuttuu. WC-istuimen vierestä puuttuvat käsituet.  

Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta ei ole säädettävissä. Varusteet ovat 

helposti saatavilla ja valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hälytyslaitetta ei 

ole. 

 

Hissi ja portaat 

Apuvälinelainaamo sijaitsee neljännessä kerroksessa. Hissi löytyy helposti. Hissi 

on riittävän tilava. Kutsupainike on sopivalla korkeudella ja erottuu hyvin. 

Painikkeet hissin sisällä ovat myös sopivalla korkeudella, ja ne erottuvat hyvin. 

Hississä on automaattiovet, joten kulkeminen on helppoa. Hissin valaistus on 

tasainen ja häikäisemätön. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä. 

 

Sisäänkäynnin toisessa päässä on portaat. Portaat ovat helppokulkuiset ja 

riittävän leveät. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella ja erottuvat 

tummuuskontrastin avulla. Otetta ei tarvitse irrottaa välillä. Käsijohteet eivät 

ulotu portaiden alkamiskohdassa tarpeeksi pitkälle, mutta päättymiskohdassa 

ulottuvat tarpeeksi pitkälle. Portaiden reunassa on kontrastiraita. 

 

Autopaikat 

Esteetöntä autopaikkaa ei ole sisäänkäynnin läheisyydessä. 
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Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin edessä on tupakointikielto (15 m). Erityistä tupakkapaikkaa ei 

ole merkitty. 

 

 

1.2.5 Näsin hammashoitola 

Askolinintie 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Näsin hammashoitola sijaitsee Läntisen terveysaseman yhteydessä. 

Terveysaseman piha-alue on tasainen ja kulkureitit ovat helppokulkuisia ja 

valaistus on hyvä. Edustalta löytyy penkkejä levähtämiseen. Sisäänkäynti on 

katettu ja ulko-oven edusta on tilava ja tasainen. Pääsisäänkäynti on esteetön. 

Ulko-ovi avautuu automaattisesti painiketta painamalla. Avauspainike on 

suositeltua korkeammalla. Summeria tai ovipuhelinta ei ole. Tuulikaappi on 

tilava. Avattavia ovia on kaksi ja ne avautuvat painikkeella. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Hammashoitola sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, johon on näkyvät 

opasteet pääsisäänkäynniltä. Opasteet ovat helposti huomattavissa ja ne ovat 

sopivalla korkeudella. Opasteissa on käytetty eri värejä. Naulakot ovat kahdella 

eri korkeudella. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa. Aulassa on riittävästi 

tilaa apuvälineillä liikkuville. Asiointitiski on suositeltua korkeammalla. 

Valaistus tiskillä on riittävä. Taustahälyä on jonkin verran. Odotustilassa on 

erikorkuisia tuoleja. Käytävät ovat riittävän leveitä. Ovet ovat helppokulkuisia, 

kevyitä avata sekä riittävän leveitä. Kynnysten ylitys on helppoa. 

Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Istuimia levähtämiseen löytyy melko 

hyvin lukuun ottamatta pitkää käytävää vastaanottohuoneiden läheisyydessä. 

Sisätilojen valaistus on häikäisemätön ja tasainen. 

 

Esteetön wc 

Esteetön WC löytyy helposti. Kulkeminen ovesta on helppoa. Oven voi avata ja 

sulkea yhdellä kädellä ja sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. Valaistus on 

riittävä ja häikäisemätön. WC on riittävän tilava. Istuimen molemmin puolin 

ovat nostettavat käsituet. Pesuallas on sopivalla korkeudella ja se on 

säädettävissä. Varusteet on sijoitettu niin, että ne ovat käden ulottuvilla. 

WC:ssä on hälytyslaite. 
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Hissi ja portaat 

Portaat ovat helppokulkuiset ja riittävän leveät. Käsijohteet ovat sopivalla 

korkeudella. Käsijohteista joutuu irrottamaan otteen tasanteella. Johteet eivät 

myöskään ulotu tarpeeksi pitkälle portaiden alussa / lopussa. Portaiden 

valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Portaiden reunassa on kontrastiraidat. 

 

Hissi löytyy helposti. Se on tarpeeksi tilava ja riittävästi valaistu. Kutsupainike 

on sopivalla korkeudella ja erottuu hyvin, mutta hissin painikkeet eivät ole 

sopivalla korkeudella. Hississä on automaattiovet, joten kulkeminen on 

helppoa. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

1.2.6 Porvoon sairaala 

Sairaalatie 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Porvoon sairaalan piha-alue on tasainen ja kulkureitit ovat helppokulkuisia. 

Sisäänkäynnit (pääsisäänkäynti, päivystyspoliklinikka ja lastentautien 

poliklinikka) ovat esteettömiä ja katettuja. Ulko-ovet ovat liukuovia, jotka 

avautuvat itsestään. Ovien edustat ovat tasaisia ja tilavia. Kaikissa kohteissa on 

tuulikaapit, jotka ovat tilavia. Lastentautien poliklinikan ovisummeri on 

sopivalla korkeudella, vastaanoton ja päivystyspoliklinikan ovisummerit ovat 

hiukan liian korkealla. Ovisummereissa ei ole valomerkkiä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja oikealla korkeudella. Opasteissa on 

käytetty eri värejä. Aula on tarpeeksi tilava apuvälineiden kanssa liikkuvalle. 

Naulakot ovat suositeltua korkeammalla. Kalusteet eivät aiheuta 

törmäysvaaraa. Aulasta ja odotustiloista löytyy erikorkuisia tuoleja.  

Asiointitiskit ovat suositeltua korkeammalla. Valaistus tiskillä on hyvä. Käytävät 

ovat tilavia ja helppokulkuisia. Istuimia levähtämiseen löytyy riittävästi. 

Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Valaistus on tasainen ja 

häikäisemätön. 
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Esteetön WC 

Esteettömät WC:t löytyvät helposti. Kulkeminen WC:n ovesta on helppoa. Oven 

voi avata ja sulkea yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella on vaakasuuntainen 

vedin. WC on tilava. WC – istuimen molemmin puolin on nostettavat käsituet. 

Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta korkeutta ei voi säätää. Wc-tilojen 

varusteet ovat helposti ulottuvissa ja käytettävissä. Valaistus on tasainen ja 

häikäisemätön. WC:stä löytyy hälytyslaite. 

 

Hissi ja portaat 

Hissit löytyvät helposti opasteiden avulla. Kutsupainike on sopivalla korkeudella 

sekä painikkeet hissin sisällä ovat sopivalla korkeudella. Hissien ovista 

kulkeminen on helppoa. Hissin valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

Painikkeet erottuvat hyvin. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä. Portaat ovat 

helppokulkuisia ja tarpeeksi leveitä. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, 

eikä käsijohteesta tarvitse irrottaa otetta välillä. Käsijohteet eivät ulotu 

tarpeeksi pitkälle portaiden alkamiskohdassa ja päättymiskohdassa. Käsijohde 

erottuu ympäristöstä tummuuskontrastin avulla. Portaiden etureunassa ei ole 

kontrastiraitaa. Portaiden valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja on, mutta ne ovat liian kaukana sisäänkäynnistä (50 

m). Saattoliikenteelle on riittävästi tilaa sisäänkäynnin lähellä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointikiellot ovat sisäänkäyntien edessä. 

 

 

1.2.7 Rauhankadun neuvola 

Rauhankatu 14, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Rauhankadun neuvolan sisäänkäynti on suoraan jalkakäytävältä. Ulko-oven 

edustalla on tarpeeksi tilaa ja ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä. Ovella on 

ovenaukaisupainikkeet, jotka eivät ole käytössä. Ulko-ovella on kynnys, joka 

voi vaikeuttaa sisäänpääsyä jonkin verran. Sisäänkäynnin valaistus on riittävä ja 

häikäisemätön.  Ulko-ovesta mennään porraskäytävään, joka toimii myös 

tuulikaappina ja siinä on riittävästi tilaa. Tuulikaapista ovi sisätiloihin on 

yhdellä kädellä avattavissa. 
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Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Neuvolapalvelut ovat kahdessa kerroksessa ja tiedot koskee molempia 

kerroksia. Aulassa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Naulakot 

ovat liian korkeita pyörätuolissa istuvalle. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. 

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja ne ovat sopivalla korkeudella ja niissä 

on käytetty eri värejä. Sisätiloissa käytävät ovat leveät, mutta kalusteryhmät 

voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Sisätiloissa valaistus on riittävä, mutta se 

häikäisee. Sisätiloissa on taustahälyä. 

 

Esteetön WC 

Esteettömät WC:t löytyvät helposti. Kohteessa on yhteensä 3 esteetöntä 

WC:tä, yksi ensimmäisessä kerroksessa ja kaksi toisessa kerroksessa.  WC ovet 

ovat tarpeeksi leveät ja ne ovat avattavissa yhdellä kädellä, ovien sisäpuolelta 

puuttuu vaakasuuntainen vedin. WC:t ovat tarpeeksi tilavia. WC-istuinten 

molemmilla puolilla on nostettavat käsituet. Yläkerran wc:ssä pesualtaat eivät 

ole sopivalla korkeudella eikä niitä voi säätää. Alakerran wc:ssä pesuallas on 

sopivalla korkeudella ja säädettävissä. WC:den varusteet ovat helposti 

kädenulottuvilla ja käytettävissä. WC:stä löytyy hälytyslaiteet. Valaistus on 

riittävä ja häikäisemätön. 

 

Hissit ja portaat 

Tuulikaapissa on hissi, jonka kutsupainike on sopivalla korkeudella. Hissi on 

riittävän tilava ja sinne kulkeminen on helppoa. Hissin painikkeet ovat sopivalla 

korkeudella. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä. 

Kerrosten välissä kulkee myös portaat, jotka ovat tarpeeksi leveät. Käsijohteet 

eivät ole sopivalla korkeudella ja käsijohteesta täytyy irrottaa välillä ote, 

eivätkä ne ulotu tarpeeksi pitkälle. Käsijohteet erottuvat tummuuskontrastin 

avulla. Portaiden etureunasta löytyy kontrastiraita. Valaistus portaikossa on 

tasainen ja häikäisemätön. 

 

Autopaikat 

Sisäpihalla on kaksi asiakaspysäköintipaikkaa ja muuten pysäköinti tapahtuu 

kadun varrella. Esteetöntä autopaikkaa ei ole erikseen merkitty. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 
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1.3 Liikuntapaikat 

 

1.3.1 Aurorahalli 

Jääkiekkotie 2, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Kulkureitit pihalla ovat tasaisia ja helppokulkuisia. Pihalla ei ole istuimia 

levähtämiseen. Pihan valaistus on hyvä. Sisäänkäynti on katettu ja valaistus on 

hyvä. Sisäänkäynnille on korkea kynnys ja siinä on luiska, mutta käsijohteita ei 

ole. Ulko-oven edustalla on riittävän suuri tasanne ja oven avaamiseen on 

riittävästi tilaa. Ulko-ovi ei ole avattavissa yhdellä kädellä pumppuoven vuoksi, 

eikä ovi aukea automaattisesti. Ovisummeri on sopivalla korkeudella, mutta 

siinä ei ole valomerkkiä. Tuulikaappi on tarpeeksi tilava. Kynnyksen ylittäminen 

ei ole helppoa. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet eivät ole helposti huomattavissa, mutta ne ovat sopivalla korkeudella 

ja niissä on käytetty eri värejä. Aulassa on riittävästi tilaa liikkumiseen 

apuvälineiden kanssa. Kohteessa ei ole naulakoita, eikä asiointitiskiä. Aulassa 

on erikorkuisia tuoleja. Kalusteet on sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta 

törmäysvaaraa. 

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä. Käytävät ovat muutoin helppokulkuisia, mutta 

pukuhuoneille mentäessä peliverkko tulee käytävälle haitaten kulkemista. Ovet 

ovat kevyitä avata ja tarpeeksi leveitä. Kynnysten ylitys on helppoa. Istuimia 

levähtämiseen on riittävästi. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. 

Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustahälyä. 

 

Pukeutumistiloihin pääsy ei ole esteetön, koska peliverkko on osittain 

käytävällä. Pukeutumistilat ovat tarpeeksi tilavat. Liikuntaesteisille ei ole omia 

pukeutumistiloja, joihin myös avustaja - eri sukupuolta oleva - voisi tulla. 

Suihkuun ei pääse, koska ovi on vain 71 cm leveä. Pesutiloista löytyy 

automaattisuihku. Suihkupaikassa ei ole kiinteää käsituellista suihkuistuinta, 

eikä lainattavaa suihkupyörätuolia. Peseytymistilan lattiamateriaali on märkänä 

liukas. Liikuntasaliin pääsee esteettömästi. 

 

Esteetön wc 

Esteetön wc löytyy helposti ja kulkeminen ovesta on helppoa. Ovi on 

mahdollista avata ja sulkea yhdellä kädellä, myös lukkoa voi käyttää yhdellä 

kädellä. Oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista vedintä. Wc-tila on tarpeeksi 
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tilava, mutta ovi aukeaa sisäänpäin. Wc-istuimen yhteydessä on molemmin 

puolin nostettavat käsituet. Pesualtaan korkeus ei ole säädettävissä. Wc-tilassa 

ei ole hälytyslaitetta. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

 

Hissi ja portaat 

Kahvila on toisessa kerroksessa, johon on jyrkät portaat, mutta ei hissiä. 

Portaat ovat tarpeeksi leveät. Portaiden valaistus ei ole tasainen ja 

häikäisemätön. Käsijohteet eivät ulotu tarpeeksi pitkälle portaiden alkamis- ja 

päättymiskohdassa ja niistä on irrotettava ote välillä. Käsijohde ei erotu 

ympäristöstä tummuuskontrastin avulla eikä portaiden etureunassa ei ole 

kontrastiraitaa. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja on kaksi, mutta ne eivät ole riittävän lähellä 

sisäänkäyntiä (15 m). Varsinainen pysäköintipaikka on hieman kauempana. 

Saattoliikenteelle ei ole tilaa sisäänkäynnin läheisyydessä. 

Muuta 

Induktiosilmukasta ei ole. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka. 

 

 

1.3.2 Jäähalli 

Jääkiekkotie 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Kulkureitit pihalla ovat tasaisia ja helppokulkuisia. Pihalla ei ole istuimia 

levähtämiseen. Pihan ja sisäänkäynnin valaistus on hyvä. Sisäänkäynti ei ole 

katettu. Sisäänkäynnille on kiinteä luiska. Ulko-oven avaamiseen on riittävästi 

tilaa ja edustalla on riittävän suuri tasanne. Ulko-ovi ei ole avattavissa yhdellä 

kädellä ovipumpun vuoksi. Ulko-ovi ei aukea automaattisesti eikä ovipuhelinta 

ja summeria ole. Tuulikaappi on tarpeeksi tilava ja avattavia ovia on useita. 

Kynnyksen ylittäminen on helppoa. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa, mutta ne eivät ole oikealla korkeudella. 

Opasteissa on käytetty eri värejä. Aulassa on tarpeeksi tilaa liikkumiseen 

apuvälineiden kanssa. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. Kalusteet ovat 

sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa. 
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Käytävät ovat tarpeeksi leveitä. Ovet ovat kevyitä avata ja tarpeeksi leveitä 

kulkea. Kynnysten ylittäminen on helppoa. Istuimia ei ole riittävästi 

levähtämiseen. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Käytävät eivät ole 

helppokulkuisia, koska käytävän toisessa reunassa on käytetty köyttä kaiteena. 

Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustamelua. 

 

Pukeutumistiloihin pääsy on esteetön. Pukeutumistilat ovat tarpeeksi tilavat. 

Liikkumisesteisille ei ole omia pukeutumistiloja, joihin avustaja myös eri 

sukupuolta oleva voi tulla. Suihkuhuoneen ovi on raskas. Suihkupaikassa ei ole 

kiinteää käsituellista suihkuistuinta, eikä lainattavaa suihkupyörätuolia. 

Peseytymistilan lattia ei ole märkänä liukas. Pesutiloissa on automaattisesti 

toimiva suihku. 

 

Esteetön wc 

Esteetön WC löytyy helposti. Kulkeminen ovesta on helppoa. Ovi on mahdollista 

avata ja sulkea, sekä sen lukkoa käyttää yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella on 

vaakasuuntainen vedin. WC on riittävän tilava. WC-istuimen yhteydessä on 

nostettavat käsituet molemmilla puolilla. Pesualtaan korkeus on säädettävissä. 

WC-tilan varusteet ovat helposti ulottuvilla ja käytettävissä. WC-tilassa on 

hälytyslaite. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja on riittävästi, mutta ne ovat liian kaukana (80 m). 

Saattoliikenteelle on riittävästi tilaa sisäänkäynnin edessä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka, tupakointikiellosta 

huolimatta. 

 

 

1.3.3 Kokonhalli 

Jääkiekkotie 3, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Kulkureitit ovat pihalla tasaisia ja helppokulkuisia. Pihalla ei ole istuimia 

levähtämiseen. Pihan ja sisäänkäynnin valaistus on hyvä ja sisäsäänkäynti on 

katettu. Sisäänkäynnillä on kynnys, johon on siirrettävä luiska. Luiskan 

kaltevuus on oikea ja luiska on tarpeeksi leveä. 
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Ulko-oven avaamiseen on riittävästi tilaa ja ulko-oven edustalla on riittävän 

suuri tasanne. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä. Ovi ei aukea 

automaattisesti. Ovipuhelinta ja avauspainiketta ei ole. Summeri on sopivalla 

korkeudella, mutta siinä ei ole valomerkki. Tuulikaappi on tarpeeksi tilava. 

Avattavia ovia on useita. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat liian korkealla eikä niissä ole käytetty eri värejä. Aulassa on 

riittävästi tilaa liikkumiseen apuvälineiden kanssa. Naulakot ja asiointitiski 

eivät ole sopivalla korkeudella. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. Kalusteet ja 

naulakot ovat sijoitettu niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa. Valaistus 

tiskillä on hyvä. Tiskillä on taustahälyä. 

Käytävät ovat tarpeiksi leveitä. Ovet ovat helppokulkuisia, kevyitä avata ja 

tarpeeksi leveitä. Kynnysten ylitys on helppoa. Istuimia levähtämiseen on 

kahvilassa, mutta ei muualla. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Käytävät 

ovat helppokulkuisia ja sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

Sisätiloissa on taustamelua. 

 

Pukeutumistilaan pääsy on esteetön, mutta ovi on pumppuovi. Pukeutumistilat 

ovat tarpeeksi tilavat. Pyörätuolia käyttäville ei ole kaappeja, eikä ole omia 

pukeutumistiloja, joihin avustaja (myös eri sukupuolta oleva) voi tulla. 

Suihkuun pääsee esteettömästi. Pesutiloista ei löydy käsisuihkua eikä 

automaattisesti toimivaa suihkua. Suihkupaikassa ei ole kiinteää käsituellista 

suihkuistuinta. Pesutiloissa ei ole lainattavaa suihkupyörätuolia. 

Peseytymistilan lattiamateriaali ei ole liukas märkänä. Saunaan ei pääse 

esteettömästi (oven leveys on vain 80 cm). Tilat ja kulkuväylät ovat tarpeeksi 

väljiä. Kuntosaliin (pumppuovi) ja liikuntasaliin pääsee esteettömästi. Katsomo 

on 500-paikkainen. 

 

Esteetön wc 

Esteetön WC ei löydy helposti (ei opastetta). Wc- tilan ovesta kulkeminen ei ole 

helppoa, mutta ovi on mahdollista avata ja sulkea sekä sen lukkoa käyttää 

yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista vedintä. WC on 

tarpeeksi tilava ja WC-istuimen molemmilla puolilla on nostettavat käsituet. 

Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta ei säädettävissä. WC-tilan varusteet 

ovat helposti ulottuvilla ja käytettävissä. WC-tilassa on hälytyslaite. Valaistus 

on tasainen ja häikäisemätön. 
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Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Yksi esteetön autopaikka löytyy. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka. 

 

 

1.3.4 Porvoon uimahalli 

Linnankoskenkatu 2 -6, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Kulkureitit ovat pihalla helppokulkuisia ja tasaisia. Pihalla ei ole istuimia 

levähtämiseen. Pihan valaistus on hyvä ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven 

avaamiseen ei ole riittävästi tilaa ja ovi on vaarallinen, koska se tulee päin 

pyörätuolikulkijaa. Ulko-oven edustalla ei ole riittävän suurta tasannetta. Ritilä 

ja pieni kynnys hankaloittavat liikkumista juuri oven edustalla. Ulko-ovi on 

avattavissa yhdellä kädellä. Ulko-ovi aukeaa automaattisesti avauspainikkeen 

avulla. Avauspainike on sopivalla korkeudella. Summeria ja ovipuhelinta ei ole. 

Tuulikaappi ei ole tarpeeksi tilava. Avattavia ovia on kaksi, mutta tuulikaapin 

ovi on aina avoinna. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet on helposti huomattavissa, mutta eivät ole oikealla korkeudella. 

Opasteissa on käytetty eri värejä. Aulassa on riittävästi tilaa liikkumiseen 

apuvälineiden kanssa. Naulakoita ei ole. Kalusteet on sijoitettu niin, että ne 

eivät aiheuta törmäysvaaraa. Asiointitiski on sopivalla korkeudella.  Valaistus 

tiskillä on hyvä. Tiskillä on taustahälyä. 

 

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä. Ovet eivät ole helppokulkuisia eivätkä keveitä 

avata pumppuovien vuoksi. Pukuhuoneen ovet ovat raskaita vanhalla puolella. 

Ovet ovat tarpeeksi leveitä ja kynnysten ylittäminen on helppoa. Istuimia 

levähtämiseen aulan jälkeen ei ole riittävästi. Käytävällä lattiamateriaali ei 

vaikeuta liikkumista. Käytävät ovat helppokulkuisia. Sisätilojen valaistus on 

tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustahälyä. 
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Pukeutumistiloihin pääsy ei ole esteetön raskaan oven ja hankalan hissin 

vuoksi. Pukeutumistilat eivät ole tarpeeksi tilavat. Pukutilaan ei mahdu kuin 

yksi pyörätuolin käyttäjä kerrallaan. Kaapeille pääsee pyörätuolilla, mutta ovea 

ei saa auki. Jos pukukaapin ovi on auki, niin pyörätuolilla ei mahdu kulkemaan 

kaapin ja penkin välistä. Pukutilasta löytyy kova sänky, josta on suora 

näköyhteys ovelle. Liikkumisesteisille ei ole pukeutumistiloja, joihin myös eri 

sukupuolta oleva avustaja voi tulla. Suihkuun ei pääse esteettömästi painavan 

oven vuoksi. Pesutiloista ei löydy automaattisesti toimivaa suihkua. 

Suihkupaikassa ei ole kiinteää käsituellista suihkuistuinta. Yleismallin 

suihkupyörätuoli löytyy pukutiloista, mutta kyseistä suihkupyörätuolia eivät 

kaikki pysty käyttämään. Suihkutiloista pääsee esteettömään WC:hen, jossa on 

suihku ja kiinteä suihkutuoli, jossa on kaide selän takana. Peseytymistilan 

lattiamateriaali on liukas märkänä ja lisäksi lattia on epätasainen. Saunaan ei 

pääse esteettömästi painavan oven ja liukkaan ja loivan lattian vuoksi. 

Pyörätuoli liukuu herkästi lattialla. Saunassa on kuitenkin tilaa pyörätuolille, 

mutta pyörätuolista siirtyminen lauteille ei onnistu. Kiuas on suojattu. 

 

Uima-allastilan lattia on märkänä liukas. Kahteen altaaseen pääsee allashissin 

avulla, mutta pore-, kylmä- ja monitoimialtaissa ei ole allashissiä. Altaisiin ei 

ole loivia portaita (16,5 x 14cm), mutta yhteen altaaseen on loiva luiska. 

Porealtaaseen on kolmet erilliset portaat ja kuntoaltaalle korkeat portaat ja 

veteen kuitenkin loivat portaat. Allasnostin sijaitsee kaukana naisten ja 

miesten esteettömästä pukutilasta. Jotta allasnostimeen pääsee, tulee kiertää 

koko allasosasto kauimmaiseen kulmaan asti. 

Tilat ja kulkuväylät ovat tarpeeksi väljiä. Liikuntasaliin pääsee esteettömästi. 

 

Esteetön wc 

Esteetön WC ei löydy helposti sisääntulon yhteydessä, mutta suihkutiloissa 

oleva WC löytyy helposti. Esteettömät WC:t sijaitsevat kahvilan puolella sekä 

suihkutilan yhteydessä. 

Kahvilan WC:n ovesta ei ole helppo kulkea, ovea ei voi avata eikä sulkea 

yhdellä kädellä pumppuoven ja loivan kynnyksen vuoksi, eikä lukkoa voi käyttää 

yhdellä kädellä, oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin, WC on tarpeeksi 

tilava, WC – istuimen toisella puolella on kiinteä käsituki, pesuallas on sopivalla 

korkeudella, mutta korkeutta ei voi säätää, varusteet eivät ole helposti 

käytettävissä, hälytyslaite on, mutta sitä ei ole mahdollista käyttää lattialta 

käsin. Kahvilan naisten ja miesten WC:ssä on samat ongelmat. 
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Suihkutilan WC:n ovesta on helppo kulkea, oven sisäpuolella on 

vaakasuuntainen vedin, WC on tarpeeksi tilava, pesuallas ei ole säädettävissä, 

hälytyslaite on, mutta yksin WC – istuimelta ei voi tehdä hälytystä, pideesuihku 

on selän takana. 

 

Hissi ja portaat 

Hissille ei ole opastetta, mutta se löytyy helposti. Hissi ei ole tarpeeksi tilava 

(47 cmX98 cm). Hissi on vaikeakulkuinen ja hankalakäyttöinen. Kutsupainike ja 

painikkeet hissin sisällä ovat sopivalla korkeudella, mutta eivät erotu hyvin. 

Hissin painiketta joutuu painamaan koko ajan, kun siirtyy kerrosten välillä. 

Kulkeminen hissin ovesta ei ole helppoa, koska ovi ei sulkeudu automaattisesti, 

eikä pyörätuolin käyttäjä saa vedettyä ovea perässään kiinni. Pyörätuolilla ei 

mahdu pyörähtämään ympäri hississä eikä sähköpyörätuoli tai sähkömopo 

mahdu hissiin. Jos hissin ovi jää auki, ei hissiä pysty käyttämään, ellei ovea 

suljeta ensin. Hissin valaistus on hämärä. Hälytyksen tekeminen tekstiviestillä 

ei ole mahdollista. 

Portaat ovat helppokulkuiset ja tarpeeksi leveät. Portaiden valaistus on 

tasainen ja häikäisemätön. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, mutta ne 

eivät ulotu tarpeeksi pitkälle portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa. 

Käsijohde erottuu ympäristöstä tummuuskontrastin avulla. Portaiden 

etureunassa ei ole kontrastiraitaa. 

 

Autopaikat 

Yksi esteetön autopaikka löytyy, mutta se ei ole riittävänä lähellä sisäänkäyntiä 

(45 m). Saattoliikenteelle ei ole tarpeeksi tilaa. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka eikä tupakointikieltoa ole. 

 

 

1.3.5 Urheiluhalli 

Laivurinpolku 3, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Pihalla ei ole istuimia levähtämiseen. 

Pihan ja sisäänkäynnin valaistus on hyvä ja sisäänkäynti on katettu. Oven 

avaamiseen on riittävästi tilaa. Ulko-ovi aukeaa automaattisesti. Summeri ja 
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avauspainike ovat sopivalla korkeudella, mutta summerissa ei ole valomerkkiä. 

Kynnyksen ylittäminen on helppoa. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelutiski ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa, mutta ne eivät ole oikealla korkeudella. 

Aulassa on riittävästi tilaa liikkumiseen apuvälineiden kanssa. Naulakot eivät 

ole sopivalla korkeudella. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. Kalusteet ja 

naulakot eivät aiheuta törmäysvaaraa. 

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Ovet ovat tarpeeksi leveitä, 

mutta ne eivät ole kevyitä avata. Kynnysten ylitys on helppoa. Istuimia 

levähtämiseen ei ole. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Sisätilojen 

valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustahälyä. 

Pukeutumistiloihin pääsy on esteetön ja tilat ovat tarpeeksi tilavat. 

Liikkumisesteisille ei ole omia pukeutumistiloja, joihin avustaja, myös eri 

sukupuolta oleva, voi tulla, mutta kyseinen tila voidaan järjestää tarvittaessa. 

Suihkuun pääsee esteettömästi. Pesutilojen suihku ei ole automaattisesti 

toimiva. Suihkupaikassa ei ole kiinteää käsituellista suihkuistuinta, eikä 

lainattavaa suihkupyörätuolia. Pesutilojen lattiamateriaali ei ole liukas 

märkänä. Liikuntasaliin pääsee esteettömästi. Kuntosalin ovi on kapea ja raskas 

avata. Kuntosaliin on siirrettävä luiska, joka on jyrkkä, lyhyt ja painava siirtää. 

Kuntosaliin ei pääse pyörätuolilla ilman avustajaa. 

 

Esteetön wc 

Urheiluhallissa on kaksi esteetöntä WC:tä. Esteettömät WC:t löytyvät helposti. 

Ovista kulkeminen on helppoa ja ne on mahdollista avata, sulkea ja lukkoa 

käyttää yhdellä kädellä. Ovien sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. WC-tilat 

ovat tarpeeksi tilavat. WC-istuimien yhteydessä on kiinteä käsituki vasemmalla 

puolella. Alakerran WC:ssä pesualtaan korkeus on säädettävissä, mutta 

yläkerran WC:ssä korkeus ei ole säädettävissä. WC-tiloissa varusteet ovat 

helposti ulottuvilla ja käytettävissä. WC-tiloissa on hälytyslaite molemmilla 

puolilla seiniä. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön 

 

Hissi ja portaat 

Hissi löytyy helposti ja sen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hissi on 

tarpeeksi tilava. Kutsupainikkeet hissin sisä- ja ulkopuolella ovat sopivalla 

korkeudella ja ne erottuvat hyvin ympäristöstä. Hissin ovesta kulkeminen on 

helppoa. Tekstiviestillä ei voi tehdä hälytystä. 

Portaat ovat helppokulkuiset ja tarpeeksi leveät. Käsijohteet ovat sopivalla 

korkeudella, eikä otetta tarvitse irrottaa välillä. Käsijohteet eivät ulotu 
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tarpeeksi pitkälle portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa. Käsijohde erottuu 

ympäristöstä tummuuskontrastin avulla. Portaiden etureunassa ei ole 

kontrastiraitaa. Portaiden valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja on riittävästi, mutta ne eivät ole riittävän lähellä 

sisäänkäyntiä (15 – 20 m). Saattoliikenteelle on tilaa sisäänkäynnin lähellä. 

Muuta 

Induktiosilmukasta löytyy merkintä (tekstillä, ei kuvalla) ja se on helposti 

huomattavissa. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointikieltomerkki ja tupakointipaikkaa ei 

ole. 

 

 

1.4 Kirjastot 

 

1.4.1 Gammelbackan kirjasto 

Keskusaukio 1, 06400 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Sisäänkäynti kirjastoon tapahtuu monitoimitalon aulasta. Kirjaston ovea 

pidetään avoimena kirjaston ollessa auki, joten sisään on helppoa päästä. 

Oviaukko on riittävän leveä, lisäksi kynnys on hyvin pieni ja helposti 

ylitettävissä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Kirjaston opasteita on monitoimitalon ulkopuolella kaksi kappaletta ja aulassa 

sekä kirjaston ovessa ja ne ovat helppo huomata. 

Kirjaston käytävät ovat tilavat ja hyllyjen välit väljät, ainoastaan yhdelle cd-

hyllystölle ei mahdu pyörätuolin kanssa. Tavarat on sijoiteltu niin, ettei 

törmäys vaaraa ole, tilat ovat selkeät ja helppokulkuiset. Kirjaston valaistus on 

hyvä ja kohdevaloja löytyy paljon. Asiointitiskistä löytyy erikorkuisia kohtia, 

joista matalimmat soveltuvat pyörätuolin käyttäjille, asiointitiski on hyvin 

valaistu. Pöytien ja tietokoneiden ääreen on mahdollista päästä pyörätuolilla. 

Kirjastosta löytyy runsaasti tuoleja ja pöytiä. Taustahälyä ei ole. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC ei löydy helposti. WC:n ovesta on helppo kulkea, ovessa on 

vaakasuuntainen vedin. WC ei ole tarpeeksi tilava. WC-istuimen molemmin 
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puolin ovat kääntyvät käsituet.  WC:ssä varusteet ovat helposti käytettävissä. 

Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta sen korkeutta ei voi säätää. 

Hälytyslaitetta ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

1.4.2 Kirjasto Kevätkumpu 

Sammontie 1, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Ulko-oven edessä on tarpeeksi tilaa, mutta oven edessä oleva kynnysritilä 

vaikeuttaa sisääntuloa liikkumisesteisellä sekä näkövammaisella. Luiskaa ei ole 

ulko-oven edustalla. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä ja valaistus katetun 

sisäänkäynnin läheisyydessä sekä itse kohteessa on hyvä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteita on vaikea havaita muun, huomiota herättävän materiaalin takia. Aula 

on riittävän tilava, mutta naulakot ovat liian korkealla. Käytävät ovat riittävän 

leveitä ja istuimia on riittävästi levähtämiseen, mutta istuimet ovat kaikki 

samankorkuisia. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Kirjastoon pääsemiseen asiakas joutuu käyttämään joko portaita tai 

vaihtoehtoisesti hissiä. Hissin painikkeet ovat sopivalla korkeudella ja helposti 

huomattavissa, mutta hissi ei ole tarpeeksi tilava. Hälytystä ei voi tehdä 

tekstiviestillä. Portaat ovat tarpeeksi leveät, mutta portaiden etenemä on 

muutaman sentin liian korkea. Käsijohteet olivat liian lyhyet ja portaista 

puuttui kontrastiraidat. 
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Autopaikat 

Esteetön autopaikka löytyy, mutta etäisyys kohteeseen on liian suuri (20 m). 

Autopaikan koko ei vastaa liikkumisesteiselle tarkoitetun paikan mittoja. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole tupakointipaikkaa eikä tupakoinnin kieltävää 

merkkiä. 

 

 

1.4.3 Porvoon kaupungin Kirjasto 

Papinkatu 20, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Kirjastoon kulkeminen on helppoa ja vaivatonta. Ovet avautuvat kevyesi 

yhdellä kädellä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja sopivalla korkeudella. Aulassa on 

riittävästi tilaa apuvälineiden kanssa liikkumiseen, törmäysvaaraa ei ole. 

Naulakot ovat sopivalla korkeudella. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja 

valaistus on hyvä. 

 

Esteetön WC 

WC - tilat ovat tilavat ja hyvin suunniteltu. Wc - tilojen valo on sininen, joten 

valaistus on hämärä. 

 

Hissi ja portaat 

Hissi on riittävän iso pyörätuolin käyttäjälle. Painikkeet ovat sopivalla 

korkeudella ja ne on merkitty myös pistekirjoituksella. Portaissa on 

kontrastiraidat ja käsijohteet ulottuvat tarpeeksi pitkälle. Puolessa välissä 

portaita on levähdystasanne. 

 

Autopaikat 

Esteettömät autopaikat sijaitsevat lähellä sisäänkäyntiä, mutta ne ovat loivassa 

mäessä. 

Muuta 

Induktiosilmukka on ja merkki löytyy sisäänkäynnistä. 
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2 Apteekit 

 

2.1 Kevätkummun Apteekki 

Sammontie 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Pihan valaistus on hyvä. Sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven avaamiseen on 

riittävästi tilaa. Sisäänkäynnin edessä on ritilä (4 cm) ja oven kynnys on 6 cm 

korkea, mikä vaikeuttaa pyörätuolilla liikkumista. Ovea ei saa yhdellä kädellä 

auki. Tuulikaappi on pieni, jossa on myös raskas ovi. Henkilökunnan mukaan 

heillä käy pyörätuoliasiakkaita, mutta he tarvitsevat henkilökunnan tai muiden 

asiakkaiden apua päästäkseen apteekkiin sisälle. Sisäänkäynnin valaistus on 

riittävä ja häikäisemätön. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet eivät ole helposti havaittavissa, eivätkä oikealla korkeudella. 

Opasteissa on kuitenkin käytetty eri värejä. Aulassa ei ole tarpeeksi tilaa 

liikkumiseen apuvälineiden kanssa. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja 

odotustilassa on tuoleja, muttei erikorkuisia. Tiskillä on taustahälyä. Sisätilojen 

sekä asiointitiskin valaistus on riittävä ja häikäisemätön. Käytävät ovat kapeita. 

Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Kalusteet saattavat aiheuttaa 

törmäysvaaran. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteettömään autopaikkaan on noin 8 metriä, mutta autopaikan koko ei vastaa 

esteettömälle autopaikalle asetettuja mittoja. Saattoliikenteelle on varattu 

tilaa sisäänkäynnin lähelle. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin edessä ei kieltoa tupakoinnista, ja vieressä (2 m) on ravintola, 

jossa terassilla tupakointi on sallittu. 
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2.2 Näsin apteekki 

Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Näsin apteekki sijaitsee kauppakeskuksessa. Sisäänkäynti apteekkiin on 

esteetön, siinä ei ole ovia eikä kynnystä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja ne ovat sopivalla korkeudella.  

Asiointitiski on sopivalla korkeudella. Sisätilat ovat pienet ja käytävät ovat 

kapeita. Kalusteet saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali on 

helppokulkuista. Valaistus on riittävä ja häikäisemätön. 

 

Esteetön WC 

Wc-tilat ovat yhteiset kauppakeskuksen kanssa. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja löytyy kauppakeskuksen kanssa yhteiseltä 

paikoitusalueelta. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

2.3 Uusi Apteekki 

Piispankatu 30, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Uusi Apteekki sijaitsee torin kulmassa teiden risteyksessä. Apteekilla ei ole 

omaa pihaa, vaan sisäänkäynti on suoraan jalkakäytävältä. Sisäänkäynnin 

edessä on 10 cm korkuinen porras, joka on niin pieni, ettei siihen sovi 

pyörätuoli. Portaalle ei ole luiskaa. Sen lisäksi ulko-oven edessä on 5 cm korkea 

kynnys. Apteekkiin ei ole muuta sisäänkäyntiä. Sisäänkäynti ei ole katettu, 

valaistus on riittävä, tasainen ja häikäisemätön. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä 

kädellä. Sisääntulossa on tuulikaappi ja tuulikaapin ovi avautuu 

automaattisesti. 



32 

 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa, niissä on käytetty eri värejä ja ne ovat 

sopivalla korkeudella. Asiointitiski on sopivalla korkeudella, erikorkuisia 

istuimia löytyy. Sisätiloissa ei riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa ja 

kalusteet voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei vaikeuta 

liikkumista. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Taustahälyä on. 

Esteetön WC 

Kohteessa ei ole WC:tä. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Kadun varrella on esteettömiä autopaikkoja. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

3 Pankit ja vakuutusyhtiöt 

 

3.1 Aktia 

Mannerheiminkatu 9-11, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Pääsisäänkäynnille johtaa pitkä, loiva ja leveä laatoitettu luiska. Ulko-oven 

edusta on tasainen, ihan oven edessä on vielä pieni loiva laatoista tehty luiska. 

Ulko-ovi avautuu automaattisesti ja sisäänkäynti on esteetön ja 

helppokulkuinen. Pankkiin on myös kaksi muuta sisäänkäyntiä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Pankin eteisessä on kaksi maksupalveluautomaattia, jotka ovat liian korkeita 

pyörätuolissa istuville asiakkaille. Toisen automaatin luokse ei pääse 

pyörätuolilla, koska automaatti on ympäröity sermeillä ja kulkuaukko on liian 

ahdas. Sisätilat ovat tilavat ja valoisat ja kaikki palvelut ovat samassa 

kerroksessa. Asiointitiskit ovat vähän liian korkeat pyörätuolissa asioivalle. 

Sisätiloissa kaikuu. 
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Esteetön WC 

Pankissa on esteetön WC, joka on vähän liian ahdas, mutta siellä on muuten 

kaikki esteettömän WC:n vaatimukset lukuun ottamatta hälytintä. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

3.2 Itä-Uudenmaan Osuuspankki 

Rihkamatori 2, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Itä-uudenmaan Osuuspankki sijaitsee vanhassa rakennuksessa Porvoon vanhan 

kaupungin reunalla. Pääsisäänkäynnissä on rakennettu luiska, josta puuttuu 

suojakaide. Luiska on päällystetty kiveytyksellä. Ulko-ovi avautuu 

automaattisesti. Pankkiin on myös sisäpihalta toinen sisäänkäynti, josta pääsee 

suoraan hissille. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Aulassa ja sisätiloissa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. 

Asiakaspalvelupisteet on mahdollista säätää sopivalle korkeudelle. Tiskien 

valaistus on hyvä. 

 

Esteetön WC 

Alakerrassa on esteettömät WC:t sekä miehille että naisille. WC:hen 

opastetaan infosta ja sinne pääsee hissillä. WC:hen on pieni kynnys. 

Käsienpesuallas ei ole säädettävissä. Käsisuihkua ei voi käyttää itsenäisesti. 

 

Hissi ja portaat 

Pankissa on portaat ja hissi, mutta käytännössä ne ovat käytössä asiakkaille 

vain WC:hen mennessä. Sisäpihan sisäänkäynti on suoraan hissille ja 

portaikkoon. Hissin ovet avautuvat automaattisesti. Hissi on esteetön. Portaat 

ovat kapeat. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 
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3.3 Nordea 

Piispankatu 32, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Sisäänkäynti on kävelykadulle ja ulko-oven edusta on tasainen ja laatoitettu. 

Ulko-ovi täytyy nykäistä auki, jonka jälkeen se avautuu itsestään. Oven auki 

nykäisy onnistuu yhdellä kädellä. Ovi aukeaa aika nopeasti ja voi olla 

haasteellista ehtiä avautuvan oven edestä pois. Ulko-ovella on pieni kynnys, 

mutta sen ylittäminen onnistuu helposti. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Pankin eteistilan vieressä on huone, jossa on maksupalveluautomaatti sekä 

verkkopalvelupääte. Maksupalveluautomaatin luokse pääsee pyörätuolilla, 

mutta silloin täytyy asioida sivuttain. Automaatin näppäimet ovat oikealla 

korkeudella myös pyörätuolissa istuvalle asiakkaalle. Verkkopankkipäätteen 

näyttö on liian korkealla pyörätuolissa istujalle. Pankkisalissa on toinen 

verkkopankkipääte, joka on hyvällä korkeudella pöydällä. Asiointitiskit ovat 

sopivalla korkeudella ja niiden valaistus on riittävä. Asiointitiskillä on 

taustahälyä, joka tulee toisilta tiskeiltä ja ulkoa. Liikkuminen ja asioiminen 

pankin sisätiloissa on esteetöntä ja helppokulkuista. Kaikkiin huoneisiin ei 

pääse pyörätuolin kanssa, mutta virkailijat ovat valmiita vaihtamaan huonetta 

tarvittaessa. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Pankin alakerrassa on tallelokerot. Tallelokeroille menee portaat pankkisalista 

ja siellä asioidaan aina virkailijan kanssa. Tallelokeroille pääsee tarvittaessa 

hissillä, mutta siihen tarvitaan kahta virkailijaa. 

 

Otto – automaatti 

Pankin ulkopuolella ulko-oven vieressä on kaksi Otto-automaattia. Niiden 

luokse pääsee hyvin ja ne ovat sopivalla korkeudella. Toisen automaatin 

kohdalla on sadevesikaivo, joka vähän hankaloittaa asioimista. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 
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3.4 Porvoon Osuuspankki 

Rauhankatu 27, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Pääsisäänkäynnissä on kaksi porrasta suoraan jalkakäytävältä. Ulko-ovi avautuu 

automaattisesti. Lähellä pääsisäänkäyntiä on liikkumisesteisille erillinen 

sisäänkäynti, jonka ovi avautuu automaattisesti. Luiska on loiva ja siinä on 

käsijohteet. Pääovella ei ole opastusta esteettömälle sisäänkäynnille. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet eivät ole helposti havaittavissa. Sisätiloissa liikkuminen onnistuu 

esteettömästi. Asiointitiskit ovat säädettävissä sopivalle korkeudelle.  

Jonottaminen asiointipisteeseen onnistuu myös istuen. Maksuautomaatit ovat 

käytettävissä pyörätuolista käsin, mutta pankin ollessa kiinni sisälle ei pääse 

esteettömästi. Taustahälyä tiskeillä on pankeille tyypilliseen tapaan. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Hissejä on kaksi, joista pankkisalissa oleva tutkittiin. Hissin ovi on raskas, eikä 

hississä mahdu kääntymään pyörätuolilla. Hissin valaistus on hämärä. Muilta 

osin hissi on esteetön. Portaiden käsijohteet on kuin upotettu seinään. Vain 

portaiden alapäässä käsijohteet ovat molemmin puolin portaita. 

 

Otto – automaatti 

Otto-automaatin luokse pääsee esteettömästi. Pyörätuolin käyttäjälle 

automaatti on liian korkea. Lisäksi taustahäikäisy on suuri, mikä vaikeuttaa 

asiointia. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 
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3.5 Sampo Pankki 

Piispankatu 36, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Sisäänkäynti on kahden kadun kulmauksessa. Sisäänkäynnissä on hyvin loiva, 

lyhyt laatoitettu luiska kadulta. Ovi avautuu kevyesti yhdellä kädellä. 

Tuulikaapissa on kuratopparimatto, joka voi vaikeuttaa kulkemista. Pankin 

ollessa suljettu aulassa oleville maksuautomaateille pääse pankkikorttia 

käyttämällä. Maksuautomaattien edessä olevat kiinteät tuolit vaikeuttavat 

apuvälineiden kanssa asiointia. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Asiointitiskit ovat sopivalla korkeudella. Sisätiloissa liikkuminen onnistuu hyvin. 

Pankkisaliin kantautuu ulkoa liikenteen melua. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Yrityspalveluihin käynti on portaita pitkin. Yrityspuolelle pääsee myös hissillä 

takakautta, mutta hissiä ei tutkittu. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

 

3.6 Tapiola 

Lundinkatu 8, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Sisäänkäynti on katutason alapuolella. Ulko-ovelle on portaat ja toisesta 

suunnasta pitkä kiinteä luiska, jossa puolivälissä on lyhyt tasasinen 

levähdyspaikka. Luiska on sopivan loiva ja siinä on käsijohteet. Ulko-ovi on 

avattavissa yhdellä kädellä ja kesäisin sitä pidetään auki. Tuulikaappi on tilava. 

Sisäoven vieressä on ovikello. 
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Opastus, aula ja asiakaspalvelupiste 

Opasteet ovat selkeät ja helposti huomattavissa. Asiointitiskit aulassa ovat 

säädettävissä oikealle korkeudelle. Sisätiloissa on riittävästi tilaa liikkua 

apuvälineiden kanssa. Taustahälyä aiheuttaa radio. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

3.7 IF 

Lundinkatu 14, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Sisäänkäynti on haasteellinen apuvälineiden käyttäjälle. Porras sisälle on 20 

cm:n korkuinen, joten sisälle pääseminen pyörätuolilla on vaikeaa, vaikka olisi 

avustaja mukana. Luiskaa ei ole. Ulko-ovi on raskas, mutta sisäovi on kevyempi 

avata. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Sisätiloissa liikkuminen onnistuu apuvälineiden kanssa. Lattiassa on karhea 

kokolattiamatto. Asiointitiskit ovat sopivalla korkeudella. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Yrityspalvelut ovat yläkerrassa, jonne johtaa helppokulkuiset portaat. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 
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3.8 Lähivakuutus 

Piispankatu 30, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Porvoon Lähivakuutus sijaitsee aivan torin laidalla. Sen ulko-ovi avautuu 

jalkakäytävälle. Lähivakuutuksella ei ole omaa piha-aluetta. Ulko-oven 

avaamiseen on tarpeeksi tilaa ja oven saa auki yhdellä kädellä, mutta oven 

edessä on noin seitsemän senttiä korkea porras. Oven edessä ei ole riittävän 

suurta tasannetta. Portaalta on vielä seitsemän sentin kynnys sisälle. Ulko-

ovella ei ole luiskaa. Ovella ei ole ovipuhelinta, summeria eikä avauspainiketta. 

Ulko-oven jälkeen on tuulikaappi, joka on tarpeeksi suuri. Tuulikaapin jälkeen 

on toinen ovi, jonka saa myös yhdellä kädellä avattua. Sisäänkäynti on katettu 

ja sen valaistus on riittävä ja häikäisemätön. Pyörätuolin käyttäjä tarvitsee 

avustajaa päästäkseen sisään, muuten sisäänkäynti on helppokulkuinen. 

Lähivakuutukseen ei ole toista sisäänkäyntiä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteita löytyy, mutta ne ovat liian huomaamattomia ja värittömiä. 

Asiointi tiskillä on taustahälyä, joka tulee avokonttorin muista palvelupisteistä 

ja myös ulkoa. Alakerran sisätilat ovat esteettömiä. Konttori on avokonttori, 

jossa ei ole kynnyksiä eikä ovia. Normaalikorkuisia tuoleja on riittävästi 

alakerrassa. Yläkerrassa emme käyneet, koska sinne ei mitenkään pääse 

liikkumisesteinen. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Yläkertaan johtaa kierreportaat, jotka ovat vaikeakulkuiset. Yläkerrassa 

käsitellään korvausasioita, mutta virkailijat siirtyvät alakerran tiloihin aina 

tarvittaessa. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin edessä ei ole tupakkapaikkaa, eikä tupakointikieltoa. 
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4 Ravintolat ja hotellit 

 

4.1 Amarillo 

Rauhankatu 29, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Amarillo sijaitsee Rauhankadun varrella ja pääsisäänkäynti on suoraan 

jalkakäytävältä. Ulko-oven edessä ei ole tarpeeksi suurta tasannetta. Ulko-

ovelle on korkea kynnys, johon on mahdollista saada siirrettävä luiska. 

Liikuntaesteisen on mahdollista ennalta sovittaessa sopia sisäänkäynnistä 

lastauslaiturin kautta. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Sisätilojen valaistus on hämärä. Sisätiloissa on leveät kulkuväylät ja 

pyörätuolilla on mahdollista päästä pöydän ääreen. Tilassa on taustahälyä. 

 

Esteetön WC 

WC-tilaan kulkeminen on esteetöntä. WC on tarpeeksi tilava. Ovessa ei ole 

vaakasuuntaista vedintä. WC – istuimen molemmilla puolilla on nostettavat 

käsituet. Varusteet ovat helposti käytettävissä ja pesuallas on sopivalla 

korkeudella, mutta korkeutta ei voi säätää. WC:ssä on hälytyslaite. 

 

Hissi ja portaat 

Hissi löytyy helposti ja se on käytettävissä pyynnöstä. Kutsupainike on sopivalla 

korkeudella ja erottuu hyvin. Hissi on tarpeeksi tilavat, mutta ovesta 

kulkeminen ei ole helppoa. Hissin valaistus on hyvä. Painikkeet hississä ovat 

sopivalla korkeudella ja erottuvat selkeästi. Hälytystä ei voi tehdä 

tekstiviestillä. 

 

Autopaikat 

Pääsisäänkäynnin edessä on yksi esteetön autopaikka. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointi on sallittu vain erillisessä siihen tarkoitetussa ilmastoidussa tilassa 

tai ulkona. 
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4.2 Kahvila - Ravintola Hanna-Maria 

Välikatu 6, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Kahvila – Ravintola Hanna-Maria sijaitsee Vanhassa kaupungissa, jonne kulku on 

haasteellista mukulakivetyksen vuoksi. Sisäänkäynti on katettu ja 

sisäänkäynnille johtaa portaat, ja niihin on saatavana siirrettävä luiska, jonka 

leveyttä voi säätää. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä ja oven edessä on 

riittävän suuri tasanne. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Asiointitiski on sopivalla korkeudella. Käytävät ovat kapeita, mutta pöydän 

ääreen pääsee pyörätuolilla.  Valaistus on riittävä. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointi on sallittu vain erillisessä siihen tarkoitetussa ilmastoidussa tilassa 

tai ulkona. 

 

 

4.3 Wanha Laamanni 

Vuorikatu 17, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Laamanni sijaitsee Vanhassa kaupungissa mäenharjulla, jonne johtaa 

mukulakivikatu. Pääsisäänkäynti ei ole esteetön. Esteettömälle sisäänkäynnille 

ei ole opastusta, mutta ravintolan henkilökunta opastaa liikkumisesteisen 

sopivalle sisäänkäynnille pöytävarauksen yhteydessä. Terassilla on 

korkeuseroja. Ravintolassa on siirrettävä luiska. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Ravintolan sisällä huonekalut on sijoitettu niin, että keskelle jää tilaa kulkea. 

Valaistus on sopiva. 
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Esteetön WC 

Ei ole. 

Hissi ja portaat 

Ravintola on kahdessa kerroksessa, mutta liikuntaesteinen voi asioida vain 

alakerrassa. 

 

Autopaikat 

Esteetöntä autopaikkaa ei ole, lähin esteetön autopaikka on 50 metrin päässä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointi on sallittu vain erillisessä siihen tarkoitetussa ilmastoidussa tilassa 

tai ulkona. 

 

 

4.4 Ravintola Timbaali 

Jokikatu 43, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Timbaaliin pääsee kadulta suoraan kulkemalla terassin läpi. Kulkureitti on 

epätasainen.  Sisäänkäynnille on portaat, joihin saa pyydettäessä siirrettävän 

luiskan. Ulko-oven edessä ei ole riittävän suurta tasannetta. 

 

Opastus, aula ja asiakaspalvelupiste 

Asiointitiski on sopivalla korkeudella. Sisätiloissa kulkeminen on esteetöntä. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikka 

Esteetöntä autopaikkaa ei ole, mutta saattoliikenteelle on varattu tilaa 

sisäänkäynnin läheltä. 
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Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointi on sallittu vain erillisessä siihen tarkoitetussa ilmastoidussa tilassa 

tai ulkona. 

 

 

4.5 Seireeni 

Linnankoskenkatu 45, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Sisäänkäynti on esteetön. Sisäänkäynnin 

edessä on terassi, jonne on kiinteä luiska. Tukikaiteita ei ole. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Sisätiloissa kulkeminen onnistuu esteettömästi leveistä kulkureiteistä johtuen. 

Osa pöydistä on sijoitettu niin, että niiden ääreen on helppo päästä 

pyörätuolilla. Taustamelua ravintolassa on tavalliseen tapaan. 

 

Esteetön WC 

Esteetön wc löytyy helposti, mutta ovesta kulkeminen on haastavaa. WC:n oven 

voi avata ja sulkea yhdellä kädellä ja oven sisäpuolella on vaakasuuntainen 

vedin. WC – istuimen yhteydessä on nostettavat käsituet molemmin puolin. 

Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta sitä ei voi säätää.  WC:ssä on 

hälytinlaite. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteetöntä autopaikkaa ei ole, mutta muuten pysäköintitilaa on runsaasti. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikka on sisäänkäynnin läheisyydessä. 

Wc- tiloissa oli ylimääräistä tavaraa kartoitus hetkellä. 
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4.6 Sparre 

Piispankatu 34, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Pääsisäänkäynti on esteetön. Sisäänkäynti on katettu ja ulko-ovi avautuu 

avauspainikkeella. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Aulassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkumiseen. Asiointitiski on liian 

korkealla.  

Hotellissa on esteetön huone, jonne on helppo kulkea. Huoneessa ei ole 

turvahälytintä, mutta puhelin on. 

Yleisissä tiloissa on sauna ja kabinettitilat, joihin on esteetön kulku. Hotellin 

aamiaishuone on esteetön ja liikkuminen ja ruokailu onnistuvat esteetöntä 

ympäristöä kaipaavalta. 

 

Esteetön WC 

Esteetön wc yleisissä tiloissa löytyy helposti.  Ovi on helppo avata, mutta 

vaakasuuntainen vedin puuttuu ja WC on kooltaan melko pieni. WC – istuimen 

yhteydessä on nostettava käsituki vain toisella puolella. Pesuallas on sopivalla 

korkeudella, mutta se ei ole säädettävä. Varusteet ovat helposti saatavilla. 

Hälytyslaite puuttuu. Valaistus on tasainen. 

Esteettömän hotellihuoneen WC on riittävän tilava. 

 

Hissi ja portaat 

Hotellin tiloihin siirtyminen ala-aulasta tapahtuu hissillä ja siihen mahtuu 

pyörätuolikulkija ja avustaja. Hissin painikkeet erottuvat hyvin ja ovat sopivalla 

korkeudella. 

 

Autopaikat 

Esteetön autopaikka on noin 50 metrin päässä sisäänkäynnistä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin edessä on tupakointikielto. 
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5 Lähiöiden yrityksiä 

 

5.1 Gammelbacka 

 

5.1.1 Monitoimitalo 

Keskusaukio 1, 06400 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Monitoimitalon piha on helppokulkuista asfalttia, pääovelle on hyvin loiva 

ylämäki. Pihalla on penkki levähtämistä varten. Sisäänkäynti on katettu ja 

valaistu. Monitoimitalossa on kaksi ulko-ovea, joiden välillä on tilava eteinen. 

Ovet ovat avattavissa yhdellä kädellä, niissä on tukeva kahva, josta on helppo 

tarttua kiinni.  Ulko-oven kynnys on korkeudeltaan noin 4 cm. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Monitoimitalon aulasta on erilliset sisäänkäynnit Perhepaikka Familiin, 

kirjastoon ja kahden päiväkotiryhmän tiloihin. Aula on tilava ja siinä on 

tuoleja, kaikki tuolit ovat samankorkuisia ja käsinojallisia. Naulakot ovat 

kahdella korkeudella, mutta ne ovat liian korkealla. Kalusteet ja naulakot 

aulassa on sijoiteltu väljästi ja selkeästi, ne eivät aiheuta törmäysvaaraa. 

Taustahälyä ei ole. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC on lukitun oven takana. Esteetöntä WC-tilaa ei ole merkitty 

kyltein, joten sitä tulee osata kysyä henkilökunnalta, jolta myös saa avaimen 

esteettömiin WC-tiloihin. Normaalisti esteetön WC ei ole lukitun oven takana, 

vaan vapaassa käytössä ja kyltein merkitty, mutta poikkeustilanteen vuoksi 

esteetön WC on määrittämättömän ajan monitoimitalossa väliaikaisesti 

sijaitsevan päiväkodin käytössä. WC:n ovi on riittävän leveä ja se on helppo 

sulkea yhdellä kädellä. Wc-istuimen yhteydessä on molemminpuoliset 

ylösnostettavat käsituet. Pesualtaan korkeus on sopiva ja varusteet helposti 

ulottuvilla. Hälytyslaitetta ei ole. Poikkeustilanteen vuoksi WC-tila on ahdas, 

sillä siellä on päiväkodille kuuluvaa välineistöä, jotka on kuitenkin mahdollista 

siirtää pois ja näin ollen saada WC-esteettömään käyttöön sopivaksi. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 
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Autopaikat 

Monitoimitalolla on noin 15 autopaikkaa, lyhimmillään noin 50 metrin 

etäisyydellä pääovesta. Esteettömiä autopaikkoja monitoimitalon 

paikoitusalueella ei ole. Lähimmät esteettömät autopaikat sijaitsevat 

Gammelbackan ostoskeskuksen paikoitusalueella noin 500 metrin päässä 

monitoimitalolta. Monitoimitalon pääoven edessä on tilaa saattoliikenteelle. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Monitoimitalon sisäänkäynnin läheisyydessä noin 4 metrin etäisyydellä on 

tupakointipaikka, mutta tupakointi oven edessä on kyltein kiellettyä. 

 

 

5.1.2 Gammelbackan ostoskeskuksen parkkipaikka, ottoautomaatti ja pääsisäänkäynti 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha-alue ovat epätasaista ja muhkuraista. Pääovelle on hieman nousua. 

Alueella ei ole penkkejä. Sisäänkäynti on katettu ja hyvin valaistu, eikä ovella 

ole kynnystä. Pääsisäänkäynnin ovi aukeaa automaattisesti ja tuulikaappi on 

riittävän tilava. 

R-kioskin puoleisella sisäänkäynnillä on automaattisesti avautuvat ovet. 

Sisäänkäynnille on loiva luiska. Tämän sisäänkäynnin edusta on tasainen. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Ostoskeskuksen aulassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkumiseen. Aulassa ei 

ole ollenkaan tuoleja. Aulassa on lattialla kylttejä, jotka voivat aiheuttaa 

törmäysvaaran. Katosta roikkuu melko matalalla kylttejä, jotka voivat 

aiheuttaa törmäysvaaran. Lattialla on mattoja. Aulassa käytävät ja ovet ovat 

riittävän leveitä ja helppokulkuisia. Valaistus on häikäisemätön. 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Pääpysäköintialueella on esteettömiä autopaikkoja, mutta ne ovat liian 

kaukana (n. 25 m) sisäänkäynnistä. Esteettömät autopaikat ovat loivassa 

alamäessä ja asfaltti on muhkuraista. 



46 

 

R-kioskin puoleisen sisäänkäynnin lähellä on esteettömän autopaikan osoittava 

kyltti, mutta autopaikkaa ei ole merkitty asfalttiin. Matkaa sisäänkäynnille on 

n. 25 m. 

 

Otto automaatti 

Otto automaatti on liian korkealla, mutta paikalle pääsee kuitenkin 

esteettömästi. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin vieressä on tupakointipaikka, mutta sisäänkäynnin edessä ei ole 

tupakointikieltoa. 

 

 

5.1.3 Kampaamo Ullan Salonki 

Suolaketie 2, 06400 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Ovi on liian painava, mutta kuitenkin tarpeeksi leveä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat oikealla korkeudella ja helposti huomattavissa Naulakot ovat 

liian korkealla ja tuolit ovat yhdenkorkuisia.  Asiointitiski on sopivalla 

korkeudella ja valaistus tiskillä on hyvä. Taustahälynä on radio ja ilmassa 

tuoksuvat kemikaaliaineet. Sisätila on pieni, mutta siinä mahtuu kuitenkin 

pyörätuolilla kääntymään. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 
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5.1.4 Perhepaikka Famili 

Keskusaukio 1, 06400 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Perhepaikka Famili sijaitsee Gammelbackan monitoimitalossa. Opasteita ei ole 

monitoimitalon ulkopuolella. Sisäänkäynti tapahtuu aulasta ja ovi on helposti 

nähtävissä pääovesta tultaessa. Ovi on kevyt ja helposti avattavissa yhdellä 

kädellä. Ovi on riittävän leveä ja siinä on tarvittaessa avattava lisäosa, joten 

sisään mahtuu leveänkin apuvälineen kanssa. Kynnystä ei ole. Ovessa ei ole 

summeria tai muita painikkeita. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Perhepaikka Familin tilat ovat avarat ja tilavat, pöytien välissä on riittävästi 

tilaa ja pyörätuolilla pääsee pöytien ääreen. Lattioilla on muutama hapsullinen 

matto ja lasten leluja, jotka kuitenkin kuuluvat paikan luonteeseen. 

Lattiamateria ei ole helposti liukuvaa ja valaistus on hyvä ja tasainen. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

5.1.5 Pizzeria Vanha kettu  

Suolaketie 2, 06400 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Sisäänkäynnin alue on ahdas. Pöytiä täytyisi siirtää, jos pyörätuolilla pitäisi 

päästä sisälle. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Naulakot ja tiski ovat liian korkealla. Ravintolan ulkopuolella on kyltti, joka on 

helposti huomattavissa, oikealla korkeudella ja siinä on käytetty eri värejä. 
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Pöydät ja tuolit voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Tuoleja on riittävästi, mutta 

vain yhden korkuisia. Valaistus on hämärä, eikä asiointitiskillä ollut kohdevaloa. 

Taustahälynä oli radio. Ravintolassa ei ole kynnyksiä. 

 

Esteetön WC 

Ravintolassa on esteetön WC, joka löytyy helposti. Ovesta mahtuu hyvin 

kulkemaan. WC on melko ahdas, eikä siellä ole hälytyslaitetta. Pesuallas on 

sopivalla korkeudella. Valaistus on hyvä. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

 

5.1.6 Porvoon Huoltomiehet Oy 

Suolaketie 2, 06400 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Ovi on melko painava avata. Ovella ei ole kynnystä ja se on tarpeeksi leveä. 

 

Opastus, aula ja asiakaspalvelupiste 

Opasteet ovat liian matalalla ja vaikeasti huomattavissa. Opasteissa on 

käytetty eri värejä. Sisäilma on raikas ja taustahälynä on radio. Asiointitiski on 

liian korkealla ja sisätilassa on vain yhdenkorkuisia tuoleja. Sisätilassa on 

riittävästi tilaa apuvälineillä liikkumiseen. Tila on avara, eivätkä kalusteet 

aiheuta törmäysvaaraa. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

 

5.1.7 Ravintola Saluuna 

Suolaketie 2, 06400 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja siellä on penkkejä. Ulko-oven edessä on riittävästi tilaa ja 

oven pystyy avaamaan yhdellä kädellä. Sisäänkäynnille on portaan sekä myös 
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tarpeeksi leveä ja oikean kalteva luiska. Luiskassa on kaiteet molemmin puolin. 

Ulko-ovella on kaksi noin 3 cm korkeaa kynnystä ja oven edessä on korkea 

muovimatto. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Asiointitiski on liian korkea ja tiskillä on taustahälyä. Kalusteet on sijoitettu 

niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa. Sisätila on kuitenkin melko ahdas, 

koska tuolit ja pöydät vievät tilaa. Penkkejä on useita mutta vain 

yhdenkorkuisia. 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Muuta 

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka. 

 

 

5.1.8 R-kioski 

Suolaketie 2, 06400 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Ovella ei ole kynnystä, siitä on helppo kulkea ja se on tarpeeksi leveä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa, oikealla korkeudella ja niissä on käytetty 

eri värejä.  Asiointitiski on liian korkea (115cm), mutta valaistus tiskillä on 

hyvä. Tilassa ei ole tuoleja. Tila on ahdas. Tilassa on siirrettäviä 

mainoskylttejä, jotka voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Käytävät ovat liian 

ahtaita. Taustahälynä ovat pelikoneet. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 
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5.1.9 Suomen lähikauppa Oy, Valintatalo 

Suolaketie 2, 06400 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Sisäänkäynnissä ei ole ovea eikä kynnystä. Sisäänkäynti on tarpeeksi leveä. 

Aulassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkumiseen, mutta siellä ei ole 

tuoleja. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat oikealla korkeudella ja helposti huomattavissa ja niissä on 

käytetty eri värejä. Käytävillä on paljon tavaraa  mm. pahvilaatikoita ja 

jakkaroita, jotka voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Muuten käytävät ovat 

tarpeeksi leveitä. Asiointitiski on liian korkea, mutta siinä on hyvä valaistus. 

Taustahälyä ei ole. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

 

5.2 Kevätkumpu 

 

5.2.1 Cecilia Center  

Sammontie 1, 01650 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Valaistus pihalla on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Sisäänkäynti ei ole 

katettu. Ulko-oven edessä on tarvittavan suuri tasanne, mutta siinä on 

kynnysritilä, joten kynnyksen ylittäminen on vaikeaa eikä ovea voi avata 

yhdellä kädellä. Tuulikaappi ei ole riittävän tilava. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Asiointitiski ja naulakot ovat sopivalla korkeudella. Sisätilat ovat riittävän 

tilavat eivätkä kalusteet aiheuta törmäysvaaraa. Tuoleja on, mutta ei 

erikorkuisia. Sisäilmassa on erilaisten kemikaalien hajuja. Valaistus on hyvä. 

Taustahälyä ei ole. 
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Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Autopaikalta tultaessa katukivetyksen ylitys saattaa tuottaa ongelmia 

(kivetyksen korkeus 7,5 cm). Esteetön autopaikka on, mutta etäisyys 

sisäänkäynnille on liian suuri (20 metriä). Autopaikan pituus- ja leveys mitat 

eivät vastaa vaadittuja mittoja. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikkaa ei ole eikä sisäänkäynnin lähellä ole tupakointikieltoa. 

 

 

5.2.2 Drini pizzeria 

Sammontie 1, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Valaistus pihalla on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Ulko-oven edessä on 

tarvittavan suuri tasanne, mutta siinä on kynnysritilä, joten kynnyksen 

ylittäminen on vaikeaa, eikä ovea voi avata yhdellä kädellä. Sisäänkäynti ei ole 

katettu. Tuulikaappi ei ole riittävän tilava. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Sisätilat ovat riittävän tilavat, eivätkä kalusteet aiheuta törmäysvaaraa. 

Valaistus on hyvä. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 
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Autopaikat 

Autopaikalta tultaessa katukivetyksen ylitys saattaa tuottaa ongelmia 

(kivetyksen korkeus 7 cm). Esteetön autopaikka löytyy, mutta etäisyys 

kohteeseen on liian suuri (17 m) ja autopaikka on liian lyhyt ja kapea. 

 

 

5.2.3 Otto-automaatti 

Sammontie 1, 01650 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Automaatti on sopivalla korkeudella ja automaatille pääsee esteettömästi. 

Valaistus on heikko. 

 

Autopaikat 

Autopaikalta tultaessa katukivetyksen ylitys saattaa tuottaa ongelmia 

(kivetyksen korkeus 7 cm). Esteetön autopaikka löytyy, mutta etäisyys 

kohteeseen on liian suuri (15 m) ja autopaikka on liian lyhyt ja kapea. 

 

 

5.2.4 Porvoon kukkia ja sidontaa 

Sammontie 1, 01650 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Valaistus pihalla on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Ulko-oven edessä on 

tarvittavan suuri tasanne, mutta siinä on kynnysritilä, joten kynnyksen 

ylittäminen on vaikeaa, eikä ovea voi avata yhdellä kädellä. Sisäänkäynti ei ole 

katettu. Tuulikaappi ei ole riittävän tilava. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Sisätilat ovat ahtaat ja lattialla olevat tuotteet aiheuttavat törmäysvaaran. 

Asiointitiski on sopivalla korkeudella. Taustahälyä ei ole. Sisäilma ei ole 

aistinvaraisesti raikas. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 
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Autopaikat 

Esteetön autopaikka on, mutta etäisyys sisäänkäynnille on liian suuri (20 m). 

Autopaikan pituus- ja leveys mitat eivät vastaa vaadittuja mittoja. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikkaa ei ole. 

 

 

5.2.5 Ravintola Axel  

Sammontie 1, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Valaistus pihalla on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Ulko-oven edessä on 

tarvittavan suuri tasanne, mutta siinä on kynnysritilä, joten kynnyksen 

ylittäminen on vaikeaa, eikä ovea voi avata yhdellä kädellä. Avattavia ovia on 

kaksi, jotka avautuvat ulospäin ja ovet ovat kapeat. Tuulikaappi ei ole 

tarpeeksi tilava. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Sisätilat eivät ole riittävän tilavat ja kalusteet saattavat aiheuttaa 

törmäysvaaran sekä eri tasoissa olevat tasanteet vaikeuttavat liikkumista. 

Pyörätuolilla on mahdollista päästä pöydän ääreen. Kohteessa on normaalia 

ravintolan taustahälyä. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteetön autopaikka löytyy tarpeeksi läheltä, mutta autopaikan pituus- ja 

leveys mitat eivät vastaa vaadittuja mittoja. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikka on sisäänkäynnin läheisyydessä. 
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5.2.6 S-Market 

Sammontie 1, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Pihan ja sisäänkäynnin valaistus on hyvä. Sisäänkäynti on katettu. 

Sisäänkäyntejä on kaksi ja ovet avautuvat automaattisesti ja ovat riittävän 

leveitä. Ulko-ovien edessä on riittävästi tilaa, samoin aulassa. Tuulikaappi on 

riittävän suuri. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavasti ja niissä on käytetty eri värejä. Käytävät 

ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Istuimia levähtämiseen on riittävästi. 

Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikka 

Esteetön autopaikka on, ja se on riittävän lähellä sisäänkäyntiä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikkaa ei ole eikä tupakointikieltoa. 

 

 

5.2.7 Valintatalo 

Sammontie 1, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen ja pihan ja sisäänkäynnin valaistus on 

hyvä. Sisäänkäyntejä on kaksi ja ne ovat katetut ja ovet avautuvat 

automaattisesti. Etupuolella on tuulikaappi, jonka ovea on hankala avata ja 

kynnyksen ylittäminen on vaikeaa. Toinen sisäänkäynti on esteetön. 
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Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa, mutta eivät ole oikealla korkeudella. 

Käytävät ovat tarpeiksi leveitä, mutta niille sijoitetut tuotteet aiheuttavat 

törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteetön autopaikka löytyy tarpeeksi läheltä sisäänkäyntiä, mutta autopaikan 

pituus- ja leveys mitat eivät vastaa vaadittavia mittoja. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikkaa ei ole eikä tupakointikieltoa. 

 

 

5.3 Näsi 

 

5.3.1 Mini Hesburger 

Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Mini Hesburger sijaitsee kauppakeskuksen yhteydessä ja sillä on yhteinen 

sisäänkäynti kauppakeskuksen kanssa, jonka tiedot löytyvät kohdasta S-market 

Näsi. Tämän lisäksi Hesburgeriin on myös oma sisäänkäynti, jossa on kynnys 

eikä ovea voi avata yhdellä kädellä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Sisätila on riittävän tilava ja helppokulkuinen. Kalusteet eivät aiheuta 

törmäysvaaraa. 

 

Esteetön WC 

WC-tilat ovat yhteiset kauppakeskuksen kanssa. 
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Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Autopaikat ovat yhteiset kauppakeskuksen kanssa. 

 

Muuta 

Sisäänkäynnin vieressä on terassialue, jossa ei ole tupakointikieltoa. 

 

 

5.3.2 Näsin Alko 

Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Alko sijaitsee kauppakeskuksen tiloissa ja sisäänkäynti on avoin. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Kalusteet eivät aiheuta 

törmäysvaaraa. 

 

Esteetön WC 

WC-tilat ovat yhteiset kauppakeskuksen kanssa. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Autopaikat ovat yhteiset kauppakeskuksen kanssa. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 
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5.3.3 S- Garden 

Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Istuimia levähtämiseen ei ole. 

Sisäänkäynti on katettu ja esteetön, ovi avautuu automaattisesti. Tuulikaappi 

on riittävän tilava. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Käytävät ovat leveitä ja helppokulkuisia, mutta käytävillä olevat myyntikorit 

voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Kukkakaupalla on yhteinen pysäköintialue kauppakeskuksen kanssa. 

Esteettömiä autopaikkoja ei ole sisäänkäynnin läheisyydessä. Parkkihallissa on 

esteettömät autopaikat lähellä liukuportaita, jotka nousevat suoraan 

kukkakaupan pääoven eteen. 

 

 

5.3.4 S-market Näsi 

Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen ja valaistus on hyvä. Pääsisäänkäynti on 

katettu ja ovet aukeavat automaattisesti. Tuulikaappi on riittävän tilava.  

 

Opastus, aula ja asiakaspalvelupiste 

Opasteet ovat helposti havaittavissa. Asiakaspalvelupisteen tiski on liian 

korkea. Sisätiloissa liikkuminen on helppoa ja käytävät ovat riittävän leveitä. 

Levähtämiseen tarkoitettuja tuoleja ei ole riittävästi. 
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Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy helposti. WC:n ovesta kulkeminen on helppoa, oven voi 

avata ja sulkea yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. 

WC on tarpeeksi tilava. WC – istuimen molemmin puolin on nostettavat 

käsituet. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta sitä ei voi säätää. Varusteet 

ovat helposti käytettävissä. WC:ssä on hälytyslaite. Valaistus on tasainen ja 

häikäisemätön 

 

Hissi ja portaat 

Parkkihallista nousevat liukuportaat ovat helppokulkuiset. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja on ja ne ovat tarpeeksi lähellä sisäänkäyntiä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Pääsisäänkäynnin vieressä on tupakointipaikka. 

 

 

5.3.5 Otto- automaatti 

Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo 

 

Otto-automaatit sijaitsevat pääoven vieressä ulkona. Otto-automaatteja on 

kaksi ja toinen niistä on sopivalla korkeudella pyörätuolilla liikkuvalle. Otto-

automaattien edusta on tasainen ja helppokulkuinen. 

 

5.4 Tarmola ja Huhtinen 

 

5.4.1 Brunberg 

Veckjärventie 6, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen, mutta valaistus on riittämätön. 

Sisäänkäynti on katettu. Sisäänkäynnille on helppokulkuiset portaat ja kiinteä 

luiska, jonka kaltevuus on oikea. Portaat ovat tarpeeksi leveät ja niissä on 

käsijohde, mutta se ei ole yhtenäinen, vaan otteen joutuu välillä irrottamaan. 

Käsijohde ei erotu ympäristöstä eikä portaiden etureunassa ole kontrastiraitaa. 

Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä ja oven vieressä on summeri sopivalla 
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korkeudella. Kynnys on hankala ylittää. Tuulikaappi on ahdas ja avattavia ovia 

on kaksi. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja asiointitiski on sopivalla korkeudella. 

Kassan vieressä on yksi tuoli. Sisätila on helppokulkuinen. Valaistus sisätiloissa 

on riittävä ja häikäisemätön. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat  

Esteettömiä autopaikkoja ei ole. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka. 

 

 

5.4.2 Huhtisten M - Market 

Kesätuulentie 2, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen ja valaistus on hyvä. Sisäänkäynti on 

katettu.  Ulko-ovi aukeaa automaattisesti ja tuulikaappi on tilava. Kynnyksen 

ylittäminen on vaivatonta ja sisäänkäynnin valaistus on tasainen ja 

häikäisemätön. Sisäänkäynnin yhteydessä on kynnysmatto. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteissa ei ole käytetty eri värejä. Kalusteet ovat sijoitettu niin, ettei niistä 

aiheudu törmäysvaaraa. Valaistus tiskillä on hyvä. Käytävät sekä ovet ovat 

tarpeeksi leveitä. Istuimia levähtämiseen on. Lattiamateriaali ei vaikeuta 

liikkumista. 
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Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Otto – automaatti 

Otto-automaatti on, mutta kulku sinne ei ole esteetön. 

 

Autopaikat 

Esteetön autopaikka on ja se on riittävän lähellä sisäänkäyntiä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka. 

 

 

5.4.3 K-Supermarket Tarmola 

Asentajantie 1, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Sisäänkäynti on katettu ja ovet avautuvat 

automaattisesti. Tuulikaappi on tilava. Tuulikaapissa ja sen välittömässä 

läheisyydessä olevat matot saattavat vaikeuttaa liikkumista apuvälineiden 

kanssa. Valaistus on hyvä ja häikäisemätön. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet eivät ole helposti huomattavissa eivätkä oikealla korkeudella. 

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Tavaroita on paikoin 

aseteltu käytäville, jotka voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei 

vaikeuta liikkumista. Levähtämiseen sopivia tuoleja ei ole. Myymälässä on 

saatavilla pyörätuoli lainaksi. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy. WC:n ovesta puuttuu vaakasuuntainen vedin. WC on tilava. 

WC-istuimen molemmin puolin ovat nostettavat käsituet. Pesuallas on sopivalla 

korkeudella, mutta se ei ole säädettävissä. Valaistus on tasainen ja 

häikäisemätön. Hälytyslaite on. 
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Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja on ja ne ovat tarpeeksi lähellä sisäänkäyntiä. 

 

Otto-automaatti 

Otto-automaatille on esteetön pääsy ja se on sopivalla korkeudella 

pyörätuoliasiakasta ajatellen. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikka on lähellä sisäänkäyntiä. 

 

 

5.4.4 Alko  

Asentajantie 1, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen ja sisäänkäynti on katettu. Ovet avautuvat 

automaattisesti. Tuulikaappi on tilava. Tuulikaapissa ja sen välittömässä 

läheisyydessä olevat matot saattavat vaikeuttaa liikkumista apuvälineiden 

kanssa. Valaistus on hyvä ja häikäisemätön. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa sekä sopivalla korkeudella ja niissä on 

käytetty värejä. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Tavaroita 

on paikoin aseteltu käytäville, jotka saattavat vaikeuttaa kulkemista 

apuvälineiden kanssa. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Levähtämiseen 

sopivia tuoleja ei ole. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy K-Marketin tiloista. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja on ja ne ovat tarpeeksi lähellä sisäänkäyntiä. 
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Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikka on lähellä sisäänkäyntiä. 

 

 

5.4.5 Lidl 

Asentajantie 5, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Sisäänkäynti on katettu ja ovet avautuvat 

automaattisesti. Tuulikaappi on tilava. Tuulikaapissa ja sen välittömässä 

läheisyydessä olevat matot saattavat vaikeuttaa liikkumista apuvälineiden 

kanssa. Valaistus on hyvä ja häikäisemätön. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat huomattavissa sekä sopivalla korkeudella ja niissä on käytetty 

värejä. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Tavaroita on paikoin 

aseteltu käytäville, jotka voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei 

vaikeuta liikkumista. Levähtämiseen sopivia tuoleja ei ole. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteetön autopaikka on, mutta se ei ole riittävän lähellä sisäänkäyntiä (15 m). 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikka on lähellä sisäänkäyntiä. 
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5.4.6 Mikrokulma 

Loviisantie 8, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Sisään käynti on katettu ja ovet avautuvat 

automaattisesti. Tuulikaappi on tilava. Tuulikaapissa ja sen välittömässä 

läheisyydessä olevat matot saattavat vaikeuttaa liikkumista apuvälineiden 

kanssa. Valaistus on hyvä ja häikäisemätön. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa sekä sopivalla korkeudella ja niissä on 

käytetty värejä. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Tavaroita 

on paikoin aseteltu käytäville, jotka saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. 

Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Levähtämiseen sopivia tuoleja ei ole. 

Myymälässä on pyörätuoleja lainattavissa. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy. WC on tilava. Ovesta kulkeminen on helppoa ja oven voi 

avata ja sulkea yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista 

vedintä. WC-istuimen molemmin puolin ovat nostettavat käsituet. Pesuallas on 

sopivalla korkeudella, mutta se ei ole säädettävissä. Valaistus on tasainen ja 

häikäisemätön. Hälytyslaitetta ei ole. 

Esteettön WC toimii myös lastenhoitohuoneena. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja on ja ne ovat tarpeeksi lähellä sisäänkäyntiä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikka on lähellä sisäänkäyntiä. 
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5.4.7 Huhtisten Ravintola Player Bar & Cafe 

Kesätuulentie 2, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Kulkureitti pihalla on epätasainen ja vaikeakulkuinen. Pihan valaistus ei ole 

hyvä. Sisäänkäynti ei ole katettu. Sisäänkäynnille on portaat, mutta luiskaa ei 

ole eikä käsijohdetta. Portaat ovat tarpeeksi leveät ja valaistus hyvä. Portaiden 

etureunassa ei ole kontrastiraitaa. Ulko-oven avaamiseen ei ole riittävästi tilaa, 

eikä tasanne ole riittävän suuri ja kynnyksen ylittäminen on vaikeaa. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Asiointitiski on liian korkealla. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä. Pyörätuolilla 

pääsee pöydän ääreen. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Sisätilojen 

valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Otto – automaatti 

Otto-automaatille ei ole esteetön pääsy. 

 

Autopaikat 

Esteetön autopaikka on, mutta se ei ole riittävän lähellä sisäänkäyntiä (15 m).  

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka. 

 

 

5.4.8 Robinhood 

Asentajantie 5, 06150 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Sisäänkäynti on katettu ja ovet avautuvat 

automaattisesti. Tuulikaappi on tilava. Tuulikaapissa ja sen välittömässä 
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läheisyydessä olevat matot saattavat vaikeuttaa liikkumista apuvälineiden 

kanssa. Valaistus on hyvä ja häikäisemätön. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa sekä sopivalla korkeudella ja niissä on 

käytetty värejä. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Tavaroita 

on paikoin aseteltu käytäville, jotka saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. 

Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Levähtämiseen sopivia tuoleja ei ole. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy. WC on tilava. Ovesta kulkeminen on helppoa ja oven voi 

avata ja sulkea yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. 

WC-istuimen molemmin puolin ovat nostettavat käsituet. Pesuallas on sopivalla 

korkeudella, mutta se ei ole säädettävissä. Varusteet eivät ole helposti 

käytettävissä. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hälytyslaite on, mutta 

siinä ei ole narua, joten hälytystä ei voi tehdä. 

Esteetön WC toimii myös lastenhoitohuoneena. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteetön autopaikka on, ja se on riittävän lähellä sisäänkäyntiä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Tupakointipaikka on lähellä sisäänkäyntiä. 

 

 

6 Kirkot ja museot 

 

6.1 Gammelbackan seurakuntakeskus 

Viertotie 1, 06400 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppo kulkuinen. Istuimia levähtämiseen ei ole. Piha ja 

sisäänkäynti ovat valaistuja ja sisäänkäynti on katettu. 

Ulko-ovi avautuu avauspainiketta painamalla. Avauspainike on merkitty lapuin, 

jotka ovat helposti huomattavissa, mutta avauspainike on liian korkealla. 
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Sisäänkäynnin edessä on riittävän suuri tasanne, mutta ovella on kynnys. 

Tuulikaapin ovi avautuu yhtä aikaa ulko-oven kanssa avauspainikkeesta. 

Pääsisäänkäynnin vieressä on leveä ovi, jossa on matala kynnys ja oven saa auki 

tarvittaessa. Ovi avataan aina kun seurakuntakeskuksessa on jokin tapahtuma. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteita löytyy seurakuntakeskuksen ulkopuolelta ja ne on sijoitettu liian 

korkealle.  

Aula on tilava, mutta siellä ei ole erikorkuisia tuoleja. Naulakot ovat liian 

korkealla ja niihin on mahdollista törmätä. 

Käytävät ovat riittävän leveitä ja helppokulkuisia ja sisätiloissa on riittävästi 

istuimia. Yhtä painavaa ovea lukuun ottamatta ovet on helppo avata. Kaikissa 

ovissa on kynnys, korkeudeltaan kynnykset ovat noin 1-4cm. Matalien kynnysten 

ylittäminen on helppoa, mutta korkeimman kynnyksen ylittäminen hankalaa. 

Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy helposti. Ovesta kulkeminen on helppoa ja oven saa 

avattua ja suljettua yhdellä kädellä ja oven sisäpuolella on vaakasuuntainen 

vedin. WC on riittävän tilava. WC-istuimen molemmin puolin ovat nostettavat 

käsituet. Pesuallas on oikealla korkeudella ja se on säädettävissä. WC-tilan 

varusteet ovat helposti ulottuvilla. Valaistus on tasainen ja häiritsemätön. WC-

tilassa on kaksi hälytyslaitetta, toinen ovenpielessä oleva painike ja toinen 

katosta roikkuva hälytysnaru. 

 

Hissit ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteetön autopaikka on, mutta se liian kaukana sisäänkäynnistä (15 m). 

Saattoliikenteelle on tilaa sisäänkäynnin edessä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole tupakointipaikkaa ja tupakointi 

sisäänkäynnin edessä on kiellettyä 
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6.2 Näsin siunauskappeli 

Näsinmäentie 8, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Pihan on tasainen ja helppokulkuinen ja valaistus on hyvä. Sisäänkäynti ei ole 

katettu. Ulko-oven avaamiseen ei ole riittävästi tilaa ja ovi on painava, eikä 

aukea automaattisesti. Sisäänkäynnille on portaat ja vaihtoehtoisesti kiinteä 

luiska, joka on liian kalteva ja kapea. Tuulikaappia ei ole. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja niissä on käytetty eri värejä. Aulassa 

on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa, tuoleja levähtämiseen ei ole. 

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä, mutta hankalakulkuisia ovien takia. Oviaukot 

ovat kuitenkin riittävän leveitä. Kynnysten ylitys on hankalaa. Sisätilojen 

valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC on, mutta sitä ei löydä helposti. WC on erillisessä rakennuksessa 

ja rakennuksen ulkopuolella on luiska, minkä kaltevuus on hyvä. Ulko-ovi on 

raskas ja kynnys-erot ovat isohkot. WC:stä puuttuu vaakasuuntainen vedin eikä 

pesualtaan korkeus ole säädettävissä. Hälytyslaitetta ei WC:ssä ole. WC-tilan 

valaistus on häikäisevä. Käsien kuivauspuhallin on liian korkealla, myös 

valokatkaisija on korkealla. 

 

Hissi ja portaat 

Kohteen portaat ovat hankalakulkuisia ja liian kapeita. Käsijohteet ovat 

sopivalla korkeudella. Valaistus portaissa on hyvä eikä käsijohteista tarvitse 

irrottaa otetta välillä. Johteet eivät kuitenkaan ylety tarpeeksi pitkälle 

portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa. Käsijohde erottuu hyvin seinästä 

tummuuskontrastin avulla. 

 

Autopaikat 

Esteetön autopaikka on, mutta se on liian kaukana sisäänkäynnistä (n. 50 m). 

Saattoliikenteelle on varattu tila sisäänkäynnin lähellä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukka on, mutta merkkiä ei ole. 
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6.3 Ortodoksikirkko 

Vanha Helsingintie 2, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen, mutta istuimia levähtämiseen ei ole. 

Valaistus on hyvä ja riittävä. Ovi on raskas, eikä aukea automaattisesti. 

Ovisummeri löytyy, mutta se on liian korkealla. Sisäänkäynnin tasanteelle on 

pieni kynnys ja ulko-ovella on vaikeasti ylitettävä kynnys. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Sisällä liikkumiseen on riittävästi tilaa ja käytävät ovat riittävän leveitä. 

Naulakot ovat liian korkeita. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja levähtämistä 

varten. Ovet ovat painavia. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy helposti. Kulkeminen ovesta on kynnyksen takia hankalaa. 

Ovessa ei ole vaakasuuntaista vedintä, ja WC on ahdas. Istuimen yhteydessä ei 

ole käsitukia. Pesuallas on sopivalla korkeudella, muttei ole säädettävissä. WC-

tilan varusteet ovat liian kaukana, eikä hälytyslaitetta ole. Valaistus on 

tasainen ja häikäisemätön. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat 

Esteetöntä autopaikkaa ei ole, mutta liikuntaesteiset voivat ajaa autonsa aivan 

kirkon pihalle, jolloin matkaa ovelle ei kerry montaa metriä. Saattoliikenteelle 

on tilaa kirkon pihalla. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

6.4 Pikkukirkko 

Kirkkotori 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on mukulakivetystä. Sisäänkäynti ei ole katettu. Sisäänkäynnille on kiinteä 

luiska, ja sen kaltevuus ja leveys ovat sopivia. Ovet ovat raskaita ja tasanne 
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oven edessä ei ole riittävän suuri. Tuulikaappi on tilava, mutta kynnys on 

hankala ylittää. Valaistus on hämärä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Aula on tilava ja naulakot ovat sopivalla korkeudella. Kalusteet eivät aiheuta 

törmäysvaaraa. Käytävät ovat riittävän leveitä. Ovista kulkeminen on kynnysten 

takia hankalaa ja ovet ovat raskaita. Näkövammaisia ulkoa tuleva kirkas valo 

saattaa häikäistä, kun sisällä on hämärää. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä paikkaa. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja on, mutta ne ovat liian kaukana sisäänkäynnistä (n. 

70 m). Kirkon pihalla on saattoliikenteelle tilaa. 

 

Muuta 

Induktiosilmukka löytyy ja sen merkintä on helposti huomattavissa. 

 

 

6.5 Porvoon tuomiokirkko 

Kirkkotori 1, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on mukulakivetystä. Pihalla on istuimia levähtämiseen. Ulko-oven edessä 

ei ole riittävän suurta tasannetta, eikä ovi ole avattavissa yhdellä kädellä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Aulassa on riittävästi tilaa kulkea apuvälineiden kanssa. Kynnysten ylittäminen 

on helppoa. Naulakot ovat liian korkeita. Sisätilat ja käytävät ovat riittävän 

leveitä ja helppokulkuisia. Ovia ei itse pysty avaamaan, mutta kirkon 

sisäpuolella olevat ovet ovat auki. Valaistus on hämärä. Sisätiloissa voi kaikua. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 
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Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja on, mutta ne ovat liian kaukana sisäänkäynnistä (80 

m). Kirkon pihalla on saattoliikenteelle tilaa. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

6.6 Ruotsalainen seurakuntakoti 

Runeberginkatu 24, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Pääsisäänkäynti on kadulta, eikä vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille ole opastetta. 

Sisäänkäynnille on portaat, mutta niissä ei ole käsijohdetta. Vaihtoehtoisella 

sisäänkäynnillä on siirrettävä luiska, mutta niin jyrkkä, ettei siitä pääse 

itsenäisesti kulkemaan. Kohteessa on mahdollisuus käyttää pyörätuolihissiä, 

mutta tällöin tarvitsee avustajaa. Pääoven edustalla ei ole tasannetta ja ovea 

ei saa auki yhdellä kädellä. Tuulikaappi on pieni ja kynnysten ylittäminen on 

hankalaa. Avattavia ovia on useita. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Aulassa on riittävästi tilaa.  Naulakot ovat korkeita. Aulassa ei ole erikorkuisia 

tuoleja. Sisällä liikkuminen apuvälineiden kanssa on helppoa ja käytävät 

riittävän leveitä. Ovien avauksessa tarvitsee apua (pariovet). 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy helposti. Tilaa olisi muuten hyvin, mutta vauvojen 

hoitopöytä vie tilaa pyörätuolia käyttäviltä. Käsituet ovat WC-istuimen 

molemmilla puolilla. Käsienpesuallas on sopivalla korkeudella, korkeutta ei 

pysty säätämään. WC:n varusteet ovat liian kaukana. Hälytin WC:ssä on, mutta 

se on liian kaukana WC-istuimelta käsin. Valaistus on häikäisevä. 

 

Hissi ja portaat 

Sisätiloissa on muutama porras, joissa on käsijohteet. Portaissa ei ole 

kontrastiraitoja. Valaistus on hyvä. 

 

Autopaikat  

Esteettömiä autopaikkoja ei ole. 
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Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

6.7 Sillanmäentupa 

Välikatu 9, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Kulkureitit ovat todella hankalat, koska sisäänkäynti on mukulakivetyssä 

jyrkässä mäessä. Kulkeminen ilman apuvälineitäkin on hankalaa. Sisäänkäynnin 

valaistus on riittävä ja häikäisemätön. Sisäänkäynnille on portaat, mutta ei 

käsijohteita. Ulko-oven edessä tasanne on liian pieni. Ovi on painava, eikä sitä 

saa yhdellä kädellä auki. Luiskaa ei ole. Pihan valaistus ei ole riittävä. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Aula on tilava. Naulakot ovat liian korkealla. Käytävät ovat helppokulkuisia ja 

riittävän leveitä. Ovet ovat raskaita, mutta yleensä auki. Kynnysten ylitys ei ole 

helppoa ja tiloissa on paljon yhden- kahden askelman portaita. Tiloissa on 

riittävästi tuoleja levähtämiseen, mutta ei erikorkuisia. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Ei koske tätä kohdetta. 

 

Autopaikat  

Esteetöntä autopaikkaa ei ole. Saattoliikenteelle on tilaa oven edessä, mutta 

kulkeminen on hyvin hankalaa. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 
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6.8 Suomalainen seurakuntakoti ja Kirkkoherranvirasto 

Lundinkatu 5, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Pääsisäänkäynnillä on kiviportaat, eikä käsijohteita ole. Ovi on painava, eikä 

aukea automaattisesti. Pääovella ei ole opastetta esteettömälle 

sisäänkäynnille. Sisäpihalla on esteetön sisäänkäynti, jossa on kiinteä luiska, 

joka on riittävän leveä, mutta liian jyrkkä. 

Kirkkoherranvirastoon on ovisummeri ja automaattiovi, mutta oven aukioloaika 

on kovin lyhyt ja ovi tulee voimalla päälle, jos ei riittävän nopeasti ole ehtinyt 

oviaukosta kulkea. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet virastossa ovat liian korkealla ja niissä ei ole riittävää värikontrastia. 

Osa opasteista on laminoituja tai muovitettuja, mikä saattaa häikäistä ja olla 

vaikeasti hahmotettavissa. 

Asiointitiskit ovat sopivalla korkeudella, mutta ruotsinkieliselle tiskille kulku 

pyörätuolilla on hankala. Aulassa on hyvin tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. 

Tuoleja levähtämiseen ei ole. Käytävät ovat riittävän leveitä. Valaistus 

sisätiloissa on hyvä ja tasainen. Sisätiloissa on taustahälyä. 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Hissi löytyy helposti aulasta. Hissin kutsupainike ei erotu ulkopuolella hyvin, 

mutta hissin sisällä painikkeet erottuvat hyvin. Hissin hälytystä ei voi tehdä 

tekstiviestillä. 

Portaat ovat helppokulkuiset. Portaissa seinämaali voi aiheuttaa häikäisyä, kun 

valo tulee suoraan ulkoa. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, mutta eivät 

ylety riittävän pitkälle portaiden alkamiskohdassa. Johde erottuu hyvin 

tummuuskontrastin avulla. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä parkkipaikkoja on riittävästi, mutta ne ovat mäessä ja liian 

kaukana sisäänkäynnistä (20 m). 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 
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6.9 Porvoon museo, Holmin talo ja Vanha Raatihuone 

Välikatu 11, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Porvoon museo sijaitsee vanhassa kaupungissa Holmin talossa ja vanhassa 

Raatihuoneessa. Piha ja sisäänkäynnit ovat molempiin paikkoihin erittäin 

hankalakulkuiset mukulakivetyksestä ja rappusista johtuen. Molemmissa 

kohteissa avattavia ulko-ovia on kaksi ja ne ovat painavia. Holmin taloon on 

mahdollista kulkea takapihalta, mistä kulku pyörätuolilla on mahdollista. Reitti 

ei kuitenkaan ole käytössä talvisin. Ulko-ovella on pieni kynnys ja sisällä luiska. 

Ovet ovat kapeat. 

Vanhaan Raatihuoneeseen on mahdotonta päästä ja kulkea pyörätuolilla. 

Sivuovesta pääsee sisälle, mutta museo on rakennettu kolmeen kerrokseen, 

joihin on vain portaat. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Sisällä liikkuminen Holmin talossa pyörätuolilla on suhteellisen helppoa. Osassa 

tilaa on tiiliskivilattia, mikä hieman hankaloittaa kulkemista. Ovet ovat 

riittävän leveitä kun pariovet ovat auki. Kynnysten ylitys on helppoa ja 

levähtämistä varten on tuoleja, muttei erikorkuisia. Sisätilojen valaistus on 

hyvä, mutta aurinkoisella ilmalla maalattu puulattia heijastaa valon niin että 

häikäisee. 

 

Vanhan Raatihuoneen aulassa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. 

Käytävät ovat riittävän leveitä ja helppokulkuisia, mutta kohteessa on todella 

paljon kynnyksiä ja portaita. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Vanhan Raatihuoneen portaat ovat sisätiloissa helppokulkuiset ja riittävän 

leveät. Käsijohteita on yksi ja johteen korkeus on sopiva eikä otetta tarvitse 

välillä irrottaa. Johteet ylettyvät myös riittävän pitkälle portaiden alkamis- ja 

päättymiskohdassa ja erottuvat hyvin tummuuskontrastin ansiosta. Portaissa ei 

ole kontrastiraitaa.  Portaikko on hämärä. 
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Autopaikat 

Autopaikkoja on riittävästi ja ne ovat riittävän lähellä sisäänkäyntiä. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

6.10 Porvoon nukke- ja lelumuseo 

Jokikatu 14, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Museo sijaitsee vanhassa kaupungissa ja piha on mukulakiveystä, pihan 

valaistus on hämärä. Pihalla ei ole penkkejä levähtämiseen.  Sisäänkäynti ei ole 

katettu ja sinne johtaa portaat, luiskaa ei ole.  Ovet ovat painavia ja niitä ei 

saa avattua yhdellä kädellä. Kynnysten ylittäminen on hankalaa apuvälineitä 

käyttäville. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Lelumuseossa on vähän tilaa apuvälineiden kanssa liikkumiseen eikä tuoleja 

levähtämistä varten ole. Sisätilojen valaistus on hyvä. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Sisällä on kapeat kierreportaat yläkertaan, käsijohteet ovat sopivalla 

korkeudella, eikä niistä tarvitse irrottaa otetta välillä. Johteet eivät kuitenkaan 

ylety riittävän pitkälle portaiden alkamiskohdassa. Kaiteet erottuvat hyvin 

tummuuskontrastin avulla ja rapuissa on kontrastiraita. 

 

Autopaikat 

Esteetöntä autopaikkaa ei ole, lähin esteetön autopaikka on sadan metrin 

päässä. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 
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7 Muita yrityksiä / palveluja 

 

7.1 City-Akuutti 

Linnankoskenkatu 41 A 6, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on epätasainen ja vaikeakulkuinen. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Pihan 

valaistus on hyvä. Sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven avaamiseen on hyvin tilaa 

ja tasanne on riittävän suuri. Ulko-ovi on raskas ja hankala avata yhdellä 

kädellä. Ovipuhelinta eikä summeria ole. Tuulikaappia ei ole. Avattavia ovia on 

yksi. Kynnyksen ylittäminen on helppoa. Käytävällä on mattoja sekä tasoeroja. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Opasteet eivät ole helposti huomattavissa, koska niissä ei ole käytetty värejä ja 

ne ovat pieniä. Aulassa on hyvin tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Naulakot 

ovat liian korkealla. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja valaistus on 

riittävä. Taustahälyä tiskillä on, koska aulassa on TV. Kalusteet saattavat 

aiheuttaa törmäysvaaran. Käytävät ovat leveitä ja helppokulkuisia. Ovet ovat 

kevyitä avata. Tuoleja levähtämiseen on tarpeeksi, mutta ne ovat kaikki 

samankorkuisia. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista, mutta eripaksuiset 

matot lattioilla saattavat hankaloittaa kulkemista. Käytävät ovat osittain 

ahtaita kalusteiden sijaintien takia. Sisäilma ei ole aistinvaraisesti raikasta. 

Valaistus käytävillä on tasaista. 

 

Esteetön WC 

Ei ole. 

 

Hissi ja portaat 

Kohde sijaitsee kolmannessa kerroksessa. Hissi ei löydy helposti, koska hissin 

ovi ei erotu muusta seinästä merkittävästi. Hissi on ahdas ja hämärä. Hissin 

painikkeet ovat sopivalla korkeudella.  Portaat ovat kierreportaat ja 

vaikeakulkuiset ja kapeat. Käsijohteet eivät ole sopivalla korkeudella eivätkä 

ulotu alku- ja päättymiskohdalla tarpeeksi pitkälle ja ote täytyy välillä irrottaa. 

Kontrastiraitaa ei ole. 

 

Autopaikat 

Autopaikat sijaitsevat kadun varrella ala- ja ylämäessä. 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 
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7.2 Kuntofunktio 

Kaivokatu 29, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Istuimia levähtämiseen ei ole. Pihan 

valaistus on hyvä. Sisäänkäynnille ei ole portaita. Sisäänkäynti ei ole katettu. 

Sisäänkäynnin valaistus on riittävä, tasainen ja häikäisemätön. Ulko-oven 

avaamiseen on riittävästi tilaa ja ovi on avattavissa yhdellä kädellä. 

Ovipuhelinta, summeria tai avauspainiketta ei ole. Tuulikaappi on tarpeeksi 

tilava, mutta asiakkaiden kengät saattavat hankaloittaa esteetöntä liikkumista. 

Avattavia ovia on kaksi, joista takimmainen ovi on yleensä auki. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Ulkona oleva opaste on värikäs ja helposti huomattavissa, mutta ei ole oikealla 

korkeudella. Aulassa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Naulakot 

ovat sopivalla korkeudella. Asiointitiski ei ole sopivalla korkeudella 

pyörätuolikäyttäjälle. Aulassa on erikorkuisia tuoleja. Kalusteet ja naulakot on 

sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa. Valaistus tiskillä on hyvä. 

Tiskillä on taustahälyä. 

Käytävät ovat tarpeiksi leveitä, mutta sivulla olevat kuntolaitteet saattavat 

hankaloittaa liikkumista. Ovet ovat helppokulkuisia ja kevyitä avata sekä 

tarpeiksi leveitä. Kynnysten ylitys on helppoa. Istuimia levähtämiseen on 

riittävästi. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Sisätilojen valaistus on 

tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustahälyä. 

 

Naisten pukeutumistiloihin pääsy on esteetön, miesten pukeutumistiloihin on 

kynnys. Liukuestematto on käytössä. Pukeutumistilat ovat tarpeeksi tilavat. 

Kaappeja ei ole, eikä liikkumisesteiselle omia pukeutumistiloja. Suihkuun 

pääsee esteettömästi. Pesutiloissa on käsisuihku, mutta ei automaattisesti 

toimivaa suihkua eikä kiinteää käsituellista suihkuistuinta. Pesutiloissa ei ole 

lainattavaa suihkupyörätuolia. Pesutilan lattiamateriaali ei ole märkänä liukas. 

Saunaa ei ole. Kuntosaliin pääsee esteettömästi. 

 

Esteetön wc 

Esteetön WC löytyy helposti ja kulkeminen WC-tilan ovesta on helppoa, mutta 

ovi aukeaa sisäänpäin. Ovi on mahdollista avata ja sulkea sekä lukkoa käyttää 

yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista vedintä. WC on 

tarpeeksi tilava. WC-istuimen yhteydessä on käsituet molemmilla puolilla ja ne 
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ovat ylös-/alas kääntyvät. Pesuallas on sopivalla korkeudella. Pesualtaan 

korkeus ei ole säädettävissä. Varusteet ovat helposti ulottuvilla ja 

käytettävissä. Hälytyslaitetta ei ole. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 

Esteettömästi WC:hen pääsee vain naisten pukuhuoneen kautta. 

 

Autopaikat 

Esteetöntä autopaikkaa ei ole. Sisäänkäynnin edessä on tilaa saattoliikenteelle. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole tupakointipaikkaa, eikä tupakointikieltoa. 

 

 

7.3 Kulttuuritalo Grand 

Piispankatu 28, 06100 Porvoo 

 

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys 

Sisäänkäynti on kadulta ja sisäänkäynnille on 4 rappusta, luiskaa ei ole. 

Tasanne on riittävän suuri ja automaattisesti toimivasta ovesta on helppo 

kulkea. Tuulikaappi on tilava eikä avattavia ovia ole. Sisäänkäynnin valaistus on 

riittävää ja häikäisemätön. 

 

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat 

Aulassa on riittävästi tilaa liikkumiseen myös apuvälineiden kanssa. Asiointitiski 

on sopivalla korkeudella. Naulakot ovat liian korkeita. Naulakoiden luona on 

koristenukkeja, jotka saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. Sisätiloissa 

liikkuminen on helppoa, käytävät ovat leveitä ja avattavat ovet ovat kevyitä ja 

riittävän leveitä, myös kynnysten ylitys on helppoa. Istuimia levähtämiseen on 

riittävästi, mutta ei erikorkuisia. 

 

Esteetön WC 

Esteetön WC löytyy helposti. Ovesta kulkeminen on helppoa, mutta 

vaakasuuntaista vedintä ei ole. WC-tila on sopivan kokoinen, mutta siellä on 

hylly ja tavaraa säilytyksessä, mikä hankaloittaa huomattavasti WC:n käyttöä. 

Käsienpesuallas on sopivalla korkeudella, muttei säädettävissä. Kulku altaalle 

on mahdotonta tavaroiden takia. Varusteet eivät ole helposti käytettävissä. 

Hälytyslaite on. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 
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Hissi ja portaat 

Alakertaan pääsee pyörätuolihissillä. Portaat ovat helppokulkuiset ja riittävän 

leveät. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, mutta tummuuskontrastia ei 

ole. Johteista ei tarvitse irrottaa otetta välillä. Johteet yltävät riittävän 

pitkälle portaiden alkamiskohdassa, mutta päättymiskohdassa johde on liian 

lyhyt. Valaistus portaissa on hyvä. 

 

Autopaikat 

Esteettömiä autopaikkoja ei ole. 

 

Muuta 

Induktiosilmukkaa ei ole. 

 

 

8 Tori 

 

Torin ympäristö tutkittiin syyskuussa 2011. Mukana kierroksella oli pyörätuolilla 

liikkuva liikkumisesteinen henkilö avustajan kanssa. Pyörätuolilla on helppo 

liikkua itse torilla, mutta toria ympäröivillä jalkakäytävillä liikkuminen on 

paikoitellen vaikeaa. Torin parkkipaikalla on yksi esteetön autopaikka, mutta 

siitä ei ole esteetöntä pääsyä torille, koska luiska puuttuu. 

 

Raatihuoneenkadun suojatie (Kaupungin talon kohdalla) 

Suojatielle pääsy on haastavaa molemmin puolin tietä kaupungintalon kohdalla. 

Torin puolella katukiveyksen reuna on noin 10 cm korkea. Kaupungintalon 

puolella katukiveyksen reuna on viistottu, mutta hankala, koska se on niin 

jyrkkä. 

 

Raatihuoneenkadun ja Piispankadun risteys 

Suojatielle pääsee pyörätuolilla joka suunnasta. Linnankosken lukion kulmassa 

asfaltti on rikki aiheuttaen ison töyssyn, josta kulkeminen apuvälineiden kanssa 

on hankalaa. 

 

Piispankadun taksiaseman liittymät 

Kulkuväylät taksiasemalle ovat jalkakäytäviltä helppokulkuisia. 

 

Piispankadun suojatie Runebergin puiston kohdalla 
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Torin puolella katukiveyksen reuna suojatielle on noin 5 cm korkea. Puiston 

puolella kulku suojatielle onnistuu pyörätuolilla. 

 

Piispankatu linja-autoaseman kohdalla 

Piispankadun suuntainen suojatie linja-autoaseman kohdalla on hankala, koska 

asfaltti on rikki ja korkeusero on suuri tien ja jalkakäytävän välillä. Linja-

autoaseman parkkipaikan puoleiselle suojatielle pääsee pyörätuolilla. 

 

Piispankadun ja Lundinkadun risteys 

Risteyksessä tien ylitys ei onnistu esteettömästi. Osa suojateiden 

reunakiveyksistä on viistottu liian jyrkästi. Suojatien kohdalla on myös 

kaivonkansia, jotka vaikeuttavat liikkumista. 

 

Liikkumisesteisen autopaikat 

Sekä Lundinkadun että Piispankadun varrella on liikkumisesteisen autopaikkoja. 

Autopaikat ovat leveydeltään 2000 mm, kun niiden tulisi olla vähintään 3600 

mm leveitä, jotta pyörätuoliin siirtyminen olisi turvallista. 

 

Lundin kauppakeskuksen edusta 

Lundin kauppakeskuksen edessä olevan kävelykadun kiveys on paikoin hankala 

apuvälineitä käyttävälle. Liikkeisiin on noin 15 cm:n korotus katutasosta, eikä 

luiskia liikkeisiin ole. Lundin pääsisäänkäynti on helppokulkuinen. 

 

Linja-autoasema 

Linja-autoasema sisäänkäynnit ovat esteettömiä. Tarkempaa 

esteettömyyskartoitusta linja-autoasemalle ei tehty. 

 

Lundinkadun ja Rauhankadun risteys 

Kauppakeskuksen puolella suojatielle korkeusero on noin 5 cm. Heti suojatien 

vieressä on matalampi kohta. Vastapuolella suojatien reunus on esimerkillisen 

loiva. 

 

Rauhankatu linja-autoaseman kohdalla 

Reunakiveykset ovat jyrkät suojatien molemmissa päissä. 

 

Rauhankadun suojatie Cityburgerin kohdalla 

Reunakiveykset ovat jyrkät suojatien molemmissa päissä. 
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Rauhankadun jalkakäytävä 

Jalkakäytävät ovat vinot tien suuntaan, mikä vaikeuttaa esimerkiksi 

sähkömopolla liikkumista. Rauhankadun varrella olevista liikkeistä osaan ei 

pääse pyörätuolilla ollenkaan, koska korkeusero katuun nähden on suuri ja 

liikkeiden edessä oleva porras on liian pieni. 

 

Rauhankadun ja Raatihuoneenkadun risteys 

 

Suojatielle meno on vaikeaa suurten tasoerojen ja epätasaisen pinnan vuoksi. 

Kaupungintalon puolelta suojatielle meno onnistuu molempiin suuntiin myös 

pyörätuolilla. 

 


