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____________________________________________________________________ 

 

Tässä opinnäytetyössä tehtiin esteettömyyskartoitus Porin kaupungin karhuhalliin. 

Esteettömyyskartoitus oli osa LIEKA-hanketta, joka kartoitti valtakunnallisesti pää-

liikuntapaikkojen esteettömyyden tasoa. Esteettömyyskartoituksen tarkoitus oli arvi-

oida Karhuhallin esteettömyyttä ja saavutettavuutta niin lähiympäristöstä kuin itse 

hallin sisältä.  

 

Esteettömyyskartoitus tehtiin käyttäen Invalidiliiton ESKEH-hankkeessa kehitettyä 

rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitusmenetelmää. Hallia kartoitettiin eri mit-

talaitteilla lomakkeen pohjalta sisältä ja ulkoa. Karhuhalli kuvattiin kattavasti kartoi-

tuksen yhteydessä, jotta raportointi olisi mahdollisimman havainnollinen ja selkeä.         

 

Kartoituksen päätuloksena suurimmaksi haasteeksi nousi karhuhallin valaistus. Kar-

huhallin valaistus oli heikko nähtynä suosituksiin. Esteettömyyskartoituksen perus-

teella saatiin aikaan myös muutosehdotukset, joita käyttämällä tulevaisuudessa hallia 

voi muokata niin halutessaan esteettömämpään suuntaan. 
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In this thesis I have done accessibility assessment at Karhuhalli which is located in 

the city of Pori. Accessibility assessment was part of LIEKA-project which was part 

of nationwide assessment on state of sport facilities accessibility. Accessibility as-

sessment meaning was assessing Karhuhallis state of accessibility indoors and out-

doors. 

 

Accessibility assessment was done using Accessibility survey form. Karhuhalli was 

assessed indoors and outdoors whit measuring devices using accessibility assessment 

form. Karhuhalli was photographed during accessibility assessment so that report 

would be visual and clear. 

 

The main problem of Karhuhalli is weak lightning. Karhuhallis lightning was weak 

compared to recommendations. Now, when accessibility survey is finish I have rec-

ommendations to changes in Karhuhallis accessibility, them can be used if city of 

Pori wants. 
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1 JOHDANTO 

 

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat termejä, jotka ovat olleet pinnalla rakentamises-

sa jo jonkin aikaa. Vuonna 1973 on ensimmäisen kerran laissa huomioitu liikuntaky-

vyltä heikentyneen ihmisen tarpeet rakentamisessa (Könkkölä 2010). Suomessa on 

kuitenkin paljon vieläkin rakennuksia, joissa ei ole huomioitu esteettömyyttä ja saa-

vutettavuutta tarpeeksi hyvin, tai ratkaisut on tehty huolimattomasti (Kynnys ry 

2011).  

 

Ohjaavat säädökset ovat tulleet voimaan vuosien 1998–2005 aikana, joten tästä voi-

daan päätellä, että sitä ennen rakennetut hallit ja urheilutilat voivat olla esteettömyy-

den kannalta vähemmän huomioituja. Karhuhalli on valmistunut vuonna 1992 ja es-

teettömyyden näkökulmaan ei ole suunniteltaessa välttämättä kiinnitetty huomiota. 

(Finlex 1998a liikuntalaki; Finlex 1998b laki vapaasta sivistystyöstä; Finlex 1999  

maankäyttö ja rakennuslaki; Ympäristöministeriö 2014; Porin kaupungin vapaa-

aikavirasto 2014.) 

 

Opinnäytetyö on osa LIEKA-hanketta , jonka tarkoituksena on kartoittaa valtakun-

nallisesti pääliikuntapaikat ja koostaa niistä raportti. Kartoituksen kohteeni on Porin 

Kaupungin karhuhalli. Raportti, jonka olen tehnyt LIEKA-hankkeen puitteissa löytyy 

opinnäytetyöstä liitteenä 1. Raportissa käsitellään hallin ja sen ympäristön esteettö-

myyttä, saavutettavuutta ja muutosehdotuksia.   
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2 ESTEETTÖMYYS JA SAAVUTETTAVUUS 

 

2.1 Esteettömyys 

Esteettömyys -sanalla tarkoitetaan mahdollisuutta kaikkien ihmisten osallistua yh-

teiskunnan toimintaan omana itsenään. Esteettömyys on fyysisen, psyykkisen, sosi-

aalisen, taloudellisen ja kulttuurisen ympäristön rakentamista siten, että jokainen voi 

hyötyä näistä palveluista ilman rajoituksia. Esteettömyyden perinteinen näkemys on 

tilojen muokkaaminen kaikille liikkumiskelpoisiksi. Esteettömyyttä ei silti tule nähdä 

kasana erityisratkaisuja vaan toimivan yhteiskunnan mittana. Kun esteettömyys 

huomioidaan rakentamisessa, ei tehdä erikseen liikkumis- tai toimintarajoitteisille 

omia rakennuksia, tai rakentamisen jälkeen liitetä valmiiseen rakennukseen ratkaisu-

ja jotka kohentaisivat esteettömyyttä. (Invalidiliitto ry 2009, 7.) 

 

Esteettömyys on lähtenyt kehittymään 1970 luvulla, jolloin ensimmäisiä kertoja on 

rakentamisessa aloitettu huomioimaan henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä huomiota 

liikkumisessa. Rakentamisessa kuitenkin usein yritettiin oikaista asioissa kuten hissi-

en rakentamisessa 2 kerroksisiin taloihin, näistä seurasi usein kanteluita liikkumis- 

tai toimintarajoitteisten henkilöiden puolesta. Esteettömyyttä alettiin 1980 luvulla 

ymmärtämään enemmän kuin aikaisemmin ja vuonna 1985 liikuntaministeriö antoi 

uusia tiukempia ohjeistuksia rakentamisesta rakentamismääräyskokoelmaan. Esteet-

tömyys alkoi ottamaan isoja askelia 1990 luvulla, rakennusasetus 77§ tuli voimaan ja 

tämä vaati, että kaikki rakennukset tuli olla soveltuvia vanhuksille, lapsille ja vam-

maisille henkilöille. Lama kuitenkin haittasi ja hidasti rakentamista, eikä uusi asetus 

vaikuttanut niin paljon kuin oli ajateltu, koska rakennuksia ei rakennettu samalla tah-

dilla kuin aikaisemmin. (Könkkölä 2010.) 

 

Tämän hetken tilanne esteettömässä rakentamisessa on kuitenkin hyvä. Rakennuksia 

rakennetaan vilkkaassa tahdissa, mutta vaarana on kuitenkin tilanteen ylikuumene-

minen, kun säästösyihin vedoten on yritetty muun muassa poiketa hissien esteettö-

myydestä joissain tapauksissa. 2000 luvulla uudet lainsäädännöt ovat ajaneet entises-

tään rakentamista esteettömämpään suuntaan, Suomen sitouduttua myös kansainväli-
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siin sopimuksiin, jotka vauhdittavat esteettömyyden syntyä Suomessa. Tällä hetkellä 

pelkona on kuitenkin uusi taloudellinen taantuma, joka voi jarruttaa esteettömyyden 

kehitystä. (Könkkölä 2010.) 

 

2.2 Saavutettavuus 

Saavutettavuudella on paljon eri osa-alueita esimerkiksi sosiaalinen saavutettavuus, 

fyysinen saavutettavuus ja virtuaalinen saavutettavuus. Saavutettava kohde pitäisi 

olla esteetön, jotta palveluun päästään käsiksi, palvelussa vaadittua teknologiaa pitäi-

si pystyä käyttämään ja palvelun sisältöä tulisi ymmärtää ja pystyä hyödyntämään 

haluamallaan tavalla. Saavutettavuus parhaimmillaan on sitä, kun käytetään jotain 

palvelua eikä edes huomata tätä. (Nikkanen 2005.)
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2.3 Ohjaavat säädökset 

Liikuntarakentamista ohjaavat lait ja säädökset. Liikuntalaissa ilmoitetaan sen ohjaa-

van liikuntaa lisäämällä suvaitsevuutta ja tasa-arvoa, tämä on liitettävissä liikunta-

paikkarakentamiseen ja siihen, että rakennusten tulee olla myös tämän lain mukaisia 

ja täten esteettömiä ja kaikille mahdollisia käytettäviä. Lain tarkoituksena on myös 

kehittää kilpa- sekä huippu-urheilua, johon kuuluu myös vammaisurheilu, jonka nä-

kökulmasta esteettömyys on erittäin tärkeää. Laissa todetaan myös että valtionavus-

tuksia myönnettäessä liikuntapaikan pitäisi olla mahdollisimman monia käyttäjäryh-

miä palveleva. (Finlex Liikuntalaki 1998a.) 

 

Maankäyttö ja rakennuslaki edellyttää taas kaikille saatavissa olevia palveluita, joka 

on liitettävissä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Laki edellyttää myös, että ra-

kennukselle on liikennejärjestely tarkoituksenmukaisesti etenkin joukkoliikenteelle 

ja kevyelle liikenteelle tulee olla toimintaedellytykset. Saavutettavuudessa kyse on 

juuri laissa mainituista asioista, kuten siitä, että mahdollista on päästä paikalle jouk-

koliikenteellä siinä missä minne tahansa muuallekin. (Finlex Maankäyttö ja raken-

nuslaki 1999.)  

 

Vapaan sivistystyön lain yksi tarkoituksista on edistää ihmisten monipuolista kehit-

tymistä. Esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta laki puoltaa sitä ajatusta, 

että jokaisella on mahdollisuus päästä kehittämään monipuolisesti itseään pääsemällä 

esimerkiksi rakennukseen sisälle ja toimimaan sielä. (Finlex Vapaan sivistystyön laki 

1998b.) 

 

Rakentamismääräyskokoelmasta F1 löytyy ympäristöministeriön asetus esteettö-

myydestä, jossa rakennuslain nojalla sovelletaan ohjeita esteettömään rakentamiseen. 

Asetus tuli voimaan 1 päivä maaliskuuta 2005. Rakentamismääräyskokoelmasta F1 

löytyy ohjeet kulkuyhteyden järjestämisestä, tasoeroista, hygieniatiloista, kokoontu-

mistiloista ja majoitustiloista. (Ympäristöministeriö 2014.)   
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3 LIIKUNTAPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 

PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI - HANKE (LIEKA) 

 

LIEKA hanke eli liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitus päätöksenteon tueksi -

hanke käynnistyi Satakunnan ammattikorkeakoulussa 1.3.2013. Hankkeen rahoittaji-

na toimivat opetus ja kulttuuriministeriö sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu. 

Hankkeeseen kuului yhteensä 13 kartoitettavaa kohdetta, sekä hankkeesta tuotettiin 2 

lehtiartikkelia. (Kariharju, Tupala, Kuusiluoma, Jaakkola-Hesso, Tommila, Törne & 

Vuorsola 2014.)    

 

Lieka hankkeen tarkoituksena 2013–2014 oli kuvata valtakunnallisesti pääliikunta-

paikkojen esteettömyyden tilaa, sekä kehittää esteettömyysnäkökulmien arviointi-

malli liikuntapaikkarakentamiseen. Lieka hanke tuotti yhtenä hankkeen vaiheena 

sähköisen kyselytutkimuksen (Liite 2) ja se lähetettiin pääliikuntapaikkoihin, näihin 

vastasivat liikuntapaikkojen vastuuhenkilöt. Näin saatiin kerättyä etukäteistietoa ur-

heilupaikkojen esteettömyyden tilasta, jonka jälkeen esteettömyyskartoituksia aloitet-

tiin suorittamaan. (Jaakkola-Hesso, Karinharju & Tupala 2013.)  

 

LIEKA- hanke kokosi esteettömyyskartoituksista, tutkimustiedoista, esteettömän ra-

kentamisen säädöksistä ja kyselytutkimuksen tuloksista avustushakemus- mallin lii-

kuntapaikkarakentamiseen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa mahdolli-

simman kattavat tiedot karhuhallin esteettömyyden tilasta, jotta esteettömyyden tilaa 

voitaisiin niin halutessaan kohentaa. (Jaakkola-Hesso, Karinharju & Tupala 2013.) 
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3.1 Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajan kurssi (5op) 

 

Jotta kartoitus Karhuhalliin oli mahdollista tehdä oli ensin käytävä esteettömyyskar-

toittaja koulutus (5op). Koulutukseen sisältyi teoriaa ja käytäntöä miten kartoitukset 

voidaan tehdä sekä lopputyönä parini kanssa kartoitimme Karhuhallia. Kurssin aika-

na oli jo tiedossa, että Lieka hankkeen oma osuuteni tulee olemaan Karhuhallista, 

joten nyt oli hyvä aika kerätä materiaalia ja tutustua kartoitettavaan kohteeseen kurs-

sin aikana. 

3.2 Karhuhalli 

Porin karhuhalli on rakennettu vuonna 1992, hallin tilavuus on 191 000 kuutiometriä 

ja kerrosala 13680 neliömetriä. Hallin korkeus keskikohdasta mitattuna on 18 metriä, 

pituus 166,5 metriä ja leveys 87 metriä. Halli palvelee arkena 7-23.30 ja la-su 7-23 

välisenä aikana. Karhuhalli kuuluu Suomen suurimpien sisähallien joukkoon. Karhu-

hallista löytyy kattavat yleisurheilutilat muun muassa yleisurheilutilan pinnoitteella 

(Spurtan BV/12) päällystetyt juoksuradat. (Porin kaupungin vapaa-aikavirasto 2014.) 

 

Karhuhallin itäpäädystä löytyy harjoituspaikat yleisurheilun kenttälajeille (korkeus-, 

pituus- ja seiväshyppy, kiekko, keihäänheitto, kuula). Karhuhallin keskiössä on ku-

migranulaattipinnoitteella päällystetty tekonurmi, jossa sijaitsee jalkapallokenttä sekä 

muiden lajien rajat voidaan halliin tarvittaessa tehdä. Muita lajeja ovat esimerkiksi 

pesäpallo, golf, amerikkalainenjalkapallo, boccia ja petangue. (Porin kaupungin va-

paa-aikavirasto 2014.) 

 

Hallista löytyy myös voimailutilat, mitkä ovat sijoitettuna hallin länsipäätyyn. Kar-

huhallia rakennettaessa teknisissä ratkaisuissa on huomioitu myös yleisötilaisuuksien 

järjestäminen. Karhuhalli on osa urheilukeskusta, johon kuuluu lukuisia muita liikun-

tapaikkoja. Alueelta löytyy pysäköintililaa 1760 autolle. Kuvassa 1 näkyy parkki-

paikka ja taustalla karhuhalli. (Porin kaupungin vapaa-aikavirasto 2014.) 
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Kuva 1. Karhuhalli ja sen parkkipaikka
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Karhuhalliin esteettömyyskartoitus osana 

valtakunnallista pääliikuntapaikkojen esteettömyyden tason selvitystä.  

 

Tavoitteena on tehdä Karhuhallista esteettömyyskartoitus, joka kattaa sisä- ja ulkoti-

lat ja toteuttamiskelpoiset ehdotukset, joita Porin kaupunki voisi tulevaisuudessa niin 

halutessaan käyttää, jos tarpeita tulisi tehdä muutoksia halliin ja kehittää hallia es-

teettömäksi. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Lieka-hanke aloitti keräämään materiaalia puhelinhaastatteluilla tutkimuksen en-

simmäisessä vaiheessa 320 kunnasta Suomessa ja pääliikuntapaikka määritettiin 

käyttäjämäärien mukaan. Pääliikuntapaikat jaettiin 5 kategoriaan jäähallit, kentät, 

uimahallit liikuntahallit ja salit sekä muut. Tutkimuksen toisessa vaiheessa hanke 

tuotti sähköisen kyselylomakkeen käyttäen apunaan esteettömyyskartoittajia ja alan 

asiantuntijoita. (Kariharju, Tupala, Kuusiluoma, Jaakkola-Hesso, Tommila, Törne & 

Vuorsola 2014.)    

 

Lomake oli mahdollisimman yksinkertainen, jotta sen täyttäminen onnistuisi myös 

ilman koulutusta esteettömyyden saralla. ”Kysymykset käsittelivät liikuntapaikkojen 

pääsisäänkäyntiä, portaita, hissiä, wc-, pukeutumis- ja peseytymistiloja sekä kulku-

väyliä.” Esteettömyys tietojen lisäksi lomakkeella kysyttiin liikuntapaikkojen raken-

nusvuotta ja lomakkeeseen vastanneen henkilön työkuvaa liikuntapaikassa tai kun-

nassa. Sähköiseen kyselyyn vastasin 183 kuntaa. Kolmas vaihe hankkeessa oli kar-

toitusten jakaminen esteettömyyskartoittajille ja aloittaminen. (Kariharju, Tupala, 

Kuusiluoma, Jaakkola-Hesso, Tommila, Törne & Vuorsola 2014.)    

 

Olen henkilökohtaisesti kartoittamassa Porin urheilukeskuksen suurinta yleistä sisä-

liikuntatilaa, Karhuhallia. Kohde kartoitetaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, 

esteettömyyskartoituslomakkeen mukaan. Kartoitusten lisäksi LIEKA- hankkeella on 

tarkoitus luoda arviointimalli liikuntapaikkarakentamiseen esteettömyyden näkökul-

masta. Kyseistä mallia ei ole vielä kehitelty. Tuotan hankkeelle oman osani tekemäl-

lä Karhuhalliin esteettömyyskartoituksen ja raportoimalla sen tilasta loppuraportissa. 

 

Aineistoa on aloitettu keräämään 2013 toukokuussa. Aineistoon kuuluu monipuoliset 

mittaukset Karhuhallista, joita on mitattu mittanauhalla, vesivaa`alla, kalavaa`alla ja 

lux-mittarilla. Aineistoa kerättiin esteettömyyskartoitus-lomakkeelle (Invalidiliitto 
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2010). Esteettömyyskartoituslomake on kattava rakennuksen kartoittamiseen tarvit-

tava työkalu. Karhuhallista otettiin myös kattavat kuvat.



15 

 

6 TULOKSET JA MUUTOSEHDOTUKSET 

6.1 Ulkotilat 

Opasteita hallille ei löydy lähimaastosta tai kauempanakaan liikuntakeskuksesta. Ai-

noa opaste hallille on karhuhalli kyltti, hallin seinässä (kuva 1). Hallin edustalla löy-

tyy linja-auto pysäkki (kuva 3). Pysäkkialue ei erotu selkeästi ympäröivästä maastos-

ta. Myöskään aikatauluja ei ole pysäkiltä löydy. Hallin edustalla itäisellä päädyllä 

löytyvät parkkipaikat (kuva 2), parkkipaikkoja ei ole juuri merkattu millään tavalla ja 

liikkumisesteisten parkkipaikkoja eli LE-autopaikkoja ei ole ollenkaan merkattu.  

Hallille kulkua on rajoitettu 2 portilla. Portit ovat vaihtelevasti auki ja kiinni. Estee-

tön reitti hallin pääoville kulkee läheltä hallin koilispuolen kulmaa. Reittiä on hanka-

la havaita parkkipaikalta tultaessa.  

 

Kuva 2. Karhuhallin parkkipaikka. 
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Kuva 3. Linja-auto pysäkki hallin edustalla. 

Pysäkillä ei ole aikatauluja, eikä pysäkillä ole erillistä tilaa tai katosta. 

 

 

kuva 4. Valkoisella nuolella merkattu reitti pääovelle, punaisella esteetönreitti joka 

kulkee hallin reunustaa pitkin. 

 

6.1.1 Muutosehdotukset 

Ensimmäiset muutokset alueella voisivat liittyä opasteisiin. Opasteita ei alueella ole 

ollenkaan näkyvissä vaan ainoa opaste löytyy hallin seinästä. Tämä olisi varmasti 

helpoin ja edullisin toimenpide piha-alueen kohentamisessa. Parkkipaikat kaipaisivat 

liikennemerkkejä kertomaan, että alue on ylipäätänsä parkkipaikka ja liikkumises-

teisten parkkiruudut tulisi myös merkata alueelle esteettömyyden kohentamiseksi. 
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Linja-autopysäkillä olisi hyvä olla aikataulut ja alue jossa linja-autoa voi selkeästi 

odottaa. Esteettömän reitin hallilla voisi merkata. Aluetta tulisi kohentaa liikenne-

merkein ja merkinnöin missä on mitäkin hallilla ja sen ympäristössä. Le-autopaikat 

voisi myös merkata hallin lähelle ja aukaista kiinni olevat portit ja korvata ne liiken-

nemerkein ja opastein missä kerrotaan alueella olevan vain le-autopaikkoja.   

6.2 Pääsisäänkäynti  

 

Pääsisäänkäynti (kuva 5) löytyy hallin itäiseltä reunalta, sisäänkäynti on katettu ja 

valaistu. Sisäänkäynnille johtaa luiska, mutta luiska on kuitenkin liian jyrkkä ja voi 

olla kokemattomalle pyörätuolin käyttäjälle jopa vaarallinen. Pääsisäänkäynnin ym-

pärillä on paljon asioita jotka eivät täytä vaatimuksia. Ovet ovat liian raskaita vedet-

täviksi ja pyörätuolilta avattaessa eritäin hankalia käyttää. Ovien lähistöltä uupuu 

ovisummerit ja avauspainikkeet, mitkä helpottaisivat esteettömyyttä ovilla toimitta-

essa. Tuulikaappi on tilava ja täyttää sille asetetut vaatimukset hyvin. Tuulikaapista 

löytyy taulu, johon on sijoitettu hallin pohjapiirros. Piirros on pienikokoinen ja näin 

ollen epäselkeä. Tuulikaapin ovet ovat erittäin raskaita, voimaa avaamiseen tarvitaan 

4,8kg ja suositus on 1kg.  

 

 

Kuva 5. pääsisäänkäynti 
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Kuva 6. Pääsisäänkäynnin ovet 

 

 

Kuva 7. Pääsisäänkäynnin luiska 

 

6.2.1 Muutosehdotukset 

Pääsisäänkäynnin ovia tulisi pyrkiä keventämään tai niiden läheisyyteen tulisi saada 

summeri tai oven avaamiseen tarkoitettu painike ja mekanismi. Nykymuodossa ovet 

ovat liian raskaat ja pyörätuolille tarkoitettu luiskakin oven edessä loppuu kynnyk-

seen, josta on erittäin vaikea selvitä itsenäisesti tuolilla jos samaan aikaan on pidettä-

vä ovea auki. Pääsisäänkäynnille johtava luiska ei täytä vaatimuksia. Luiska on to-

della jyrkkä ja kokemattomalle pyörätuolin käyttäjälle ehkä jopa vaarallinen.   
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6.3 Sisätilat  

 

Karhuhalli on Suomen suurimpia sisähalleja, joten kartoitettaviatiloja ja alueita on 

paljon. Sisätilojen yksityiskohtaiset tiedot löytyvät liitteessä olevasta raporttiosuu-

desta. 

 

6.3.1 Aula ja tuulikaappi 

Halliin tultaessa pääovelta aulan ja pääoven välissä on tuulikaappi, josta löytyy lasi-

nen ilmoitustaulu. Taululla näkyy hallin osittainen pohjapiirros. Tuulikaapin ovet 

vaativat 5,8kg voiman avaamiseen. Hallista löytyvät kahvilatilat sekä samassa yhtey-

dessä oleva valvomo, jonka edustalta pääsee yleisurheilutiloihin sekä tekonurmelle. 

Aula itsessään on varusteltu muutamilla pöydillä ja tuoleilla. Aulasta löytyy myös 

televisio missä esimerkiksi on infoa milloin hallissa järjestetään tapahtumia. Televi-

sio ruutu on hyvin värikäs ja erottuu hyvin aulassa. Aulasta lähtevät portaat yläker-

taan ja aulasta johtaa reitti esteettömälle reitille pukukoppeihin.   

 

Kuva 8. Tuulikaappi 
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Kuva 9. Aula 

 

 

Kuva 10. Aula ja esteetön reitti pukuhuoneisiin. 
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Kuva 11. Kuvassa oikealla näkyy aulan televisio ja valvomon palvelupiste 

 

6.3.2 Muutosehdotukset 

Tuulikaapissa voisi sijaita selkeä pohjapiirros hallista sekä kohokartta, joka helpot-

taisi paljon hallin hahmottamista ihmisille, joilla on heikko näkökyky. Tuulikaapin 

ovia tulisi keventää, koska nyt ne vaativat 5,8kg voiman avaamiseen, suositus avaa-

misvoimalle on 1kg. 

6.3.3 Portaat ja yläkerta 

Aulasta portaat lähtevät yläkertaan, hallin itä- ja länsipäädyissä on myös portaat, jot-

ka johtavat yläkertaan. Hissiä ei yläkertaan ole. Yläkerta on siis vaikeasti saavutetta-

vissa oleva paikka, jonne ei ilman portaita pääse. Portaikosta puuttuu porrasaskelmi-

en kontrastiraidat ja välikappale, joka estäisi jalan joutumista askelman alle. Hallin 

päädyissä on myös portaat yläkertaan. Portaat ovat ahtaat ja niistäkin puuttuu samoja 

asioita kuin aulan portaissa. Portaista löytyvät käsijohteet, oikealla puolella kahdesta 

eri korkeudesta. Yläkerrassa sijaitsee katsomo, pukuhuoneita ja luentotiloja. Yläker-

rassa ongelmia liikkumiseen tuo myös kapeat ja ahtaat käytävät.  
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Kuva 12. Portaiden askelmat 

 

Kuva 13. Portaiden käsijohteet. 

 

6.3.4 Muutosehdotukset 

Karhuhallin portaikkoihin voisi lisätä askelmien kontrastiraidat ja liukuesteet samalla 

joka kohentaisi esimerkiksi vanhuksien askellusta portaissa. Portaiden päätyihin tuli-

si lisätä osat, jotka estävät jalan menemistä askelman alle näin kompastumisriski pie-

nenee huomattavasti. Nykyisin porrastapaturmissa kuolee noin 75-100 ihmistä ja 

vammautuu 2500 ihmistä (Invalidiliitto 2009, 11), nämä kaikki voitaisiin ehkäistä 

portaikkoja muuttamalla. Portaiden ohessa tulisi olla myös hissi yläkertaan. Yläkerta 

on saavuttamaton ihmisiltä, jotka eivät voi portaita kulkea. Yläkerrassa käytävät ovat 

kapeita ja tilat hämäriä kuten muuallakin hallilla. 
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6.3.5 Pukuhuoneet ja WC:t 

Hallin pukuhuoneita sijaitsee molemmissa kerroksissa. Esteetönreitti hallin puku-

huoneisiin kulkee aulasta kohti hallin eteläpäätyä (kuva 10). Pukuhuoneisiin pääsee 

myös hallin urheilutilojen kautta, mutta sielä odottaa oven edessä massiivinen 9 cm 

kynnys. Esteettömällä reitillä ei ovella ole kynnystä. Pukuhuoneet ovat tilavat ja niis-

tä löytyy erikokoisia ja mallisia penkkejä.  

Liikuntaesteettömiä wc:tä hallissa on 3 kappaletta. Ensimmäinen näistä sijaitsee au-

lassa ja loput kaksi hallin pohjoisella reunalla juoksuratojen päissä. WC:t ovat pieni-

kokoisia ja täyttävät osittain vaatimukset. Aulassa sijaitseva Le-wc on hieman ahdas. 

Altaasta löytyy säätömahdollisuus. Altaan voi säätää niin, että pyörätuolista on myös 

mahdollista pestä käsiä helpommin kuin normaalista altaasta.   

Karhuhallin muut Le-wc:t sijaitsevat juoksuradan päissä. Vessojen edessä vapaata 

tilaa on paljon koska ovet sijaitsevat juoksuradan vieressä ja ovet ovat erittäin kevyi-

tä avata. Vessassa ei tarvittavaa tilaa ole pyörätuolilla toimimiseen. Tilaa vessassa on 

940mm joka ei vastaa suosituksia. Allas ei ole säädeltävä, mutta hanassa on apukah-

va, joka helpottaa käyttöä. Seinästä löytyy käsijohde, jota voi käyttää wc-istuimelle 

menossa. Vessa juoksuradan toisessa päässä on lähestulkoon identtinen, lukuun ot-

tamatta käsijohdetta joka on asennettu pystyasentoon, mikä voi vaikeuttaa wc-

istuimelle menemistä ja etenkin poistumista. Molemmissa vessoissa käsien kuivaa-

miseen tarkoitettu teline oli asennettu hyvällä korkeudelle pyörätuoliasiakkaita aja-

tellen. 
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Kuva 14. Pukuhuone 

 

 

 

Kuva 15. Aulan Le-wc 
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Kuva 16. Le-wc urheilutilojen yhteydessä. 

 

 

6.3.6 Muutosehdotukset 

 

Aulaan voisi lisätä opasteet esteettömälle reitille pukuhuoneisiin. Urheilutilojen puo-

lella oleva pukuhuoneen oven edessä sijaitsevalle 9 cm kynnykselle voisi kehittää 

esteettömämpää ratkaisua. Le-vessat tarvitsisivat lisää tilaa ja kaikkiin säädettäviä 

altaita. Toisessa Le-vessassa tukikahva tulisi kääntää toisinpäin. Wc tiloihin tulisi 

myös saada hälyttimet. Hallin vessoissa on kaikin puolin paljon puutteita. Vessoissa 

on näennäisesti vaadittuja asioita. Pukuhuoneet ovat positiivinen asia esteettömyy-

dennäkökulmasta, reitti tosin pitäisi merkata selkeämmin mistä pukuhuoneeseen pää-

see esteettömästi. 

 

 



26 

6.4 Urheilutilat 

 

Urheilutiloissa vaatimuksia asettaa varsinaisesti vain lajit, joita hallissa on mahdollis-

ta suorittaa. Esteettömyyttä pystyi kohentamaan lähinnä välineiden ja suorituspaikko-

jen merkkauksissa. Aina siistimpi ja organisoidumpi välinevarastokin on esteettö-

myyttä, koska tämä edistää välineiden hakemista ja myös harjoittelua. 

 

 

6.4.1 Tekonurmi ja juoksuradat 

Juoksuradat kulkevat urheilutilojen sivustoilla. Hallin Läntisellä seinällä ratoja on 6 

kappaletta, itäisessä päädyssä rata kapenee ja niitä on enää 3 johtuen käytävästä, joka 

tulee aulasta juoksuradalle, käytävä on eristetty juoksuradasta aidalla joka turvalli-

suuden kannalta hyvä asia. Tekonurmi on keskellä hallia. Tekonurmeen on maalattu 

jalkapallo- ja pesäpallokentät sekä alueelta löytyy jalkapallo maaleja. Tekonurmen 

alue saa moitteita lähinnä vaihtelevasta valaistuksesta. Valaistusvoimakkuus vaihte-

levat 100-130 välillä. Porin kaupungin internet-sivut ilmoittavat n. 400 luxia valais-

tustehoksi, joka pitää suurin piirtein paikkansa juuri valon alapuolella, mutta muualla 

vaihtelevat heikot lukemat. 

Kuva 17. Edessä korkeushyppypatja ja takana tekonurmi 
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6.4.2 Pituushyppypaikka ja kuntosali 

Pituushyppypaikalla ponnistuslauta ei erotu hyvin pintamateriaalista. Kuntosali si-

jaitsee hallin eteläpäädyssä. Kuntosalilla on paljon vapaita painoja ja iäkästä mutta 

kuitenkin täysin toimivia ja turvallisia laitteita. Kuntosali on rajattu aidoilla. Salilla ei 

ole ilmalla toimivia ja helposti säädeltäviä laitteita, mitkä voisivat helpottaa. Pyörä-

tuoliasiakkaille tai erilaisiin apuvälineisiin turvautuville ihmisille kuntosali ei ole pa-

ras mahdollinen. 

 

 

 

 

Kuva 18. Pituushyppyalueen ponnistuslauta 
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Kuva 19. Kuntosali 

 

 

6.4.3 Muutosehdotukset 

 

Urheilutiloissa välineistö on iäkästä ja sitä voi niin halutessaan päivittää uusiin, mut-

ta turvallisuus riskejä ei tässä ole. Esimerkiksi pituushyppypaikan ponnistuslauta on 

uusittava, jotta se erottuisi paremmin pintamateriaalista. Kuntosalilaitteisto on iäkäs-

tä, jos kuntosalia halutaan muuttaa enemmän kaikille sopivaksi, paineilmalla toimi-

vat laitteet voisivat olla hyvä investointi. Karhuhallin urheilutilat ovat standardien 

mukaiset lukuisiin eri lajeihin, eikä näihin asioihin voi vaikuttaa muuttamatta lajin 

omia standardeja. Kuntosali on pieni ja lähinnä alkulämmittely käytössä hallin urhei-

lijoille.   
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7 POHDINTA 

 

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä asioita nykyaikaisessa rakentamisessa. 

Liikuntapaikoilla on paljon eritasoisia käyttäjiä, joten tilat pitäisi saada mahdolli-

simman esteettömiksi, jotta mahdollisimman moni voisi niitä käyttää. Vammaisur-

heilu on kilpa- ja huippu-urheilua, jossa vaaditaan suuret määrät harjoittelua. Esteet-

tömyydellä voidaan helposti tukea myös näitä tarpeita niin, että liikuntapaikat ovat 

esteettömiä ja helposti saavutettavia pyörätuolistakin urheilevan näkökulmasta. Lii-

kuntapaikkojen tulee olla myös käyttökelpoisia vanhuksille ja lapsille. 

 

Moni voi aluksi mieltää esteettömyyden ja saavutettavuuden asioiksi, josta vain pyö-

rätuolilla kulkeva ihminen hyötyy. Todellisuudessahan se on myös paljon muuta ja 

ehkä tuomalla asiaa paremmin ihmisten tietoisuuteen saataisiin positiivisia asenteita 

aikaiseksi valtaväestössä. Normaalissa arjessa ihminen voi törmätä miettimään es-

teettömyyttä esimerkiksi alaraajaoperaation tai onnettomuuden jälkeen jolloin esi-

merkiksi ei väliaikaisesti voi käyttää portaita. Tällöin pääseminen ylempiin kerrok-

siin on hankalaa ilman esteetöntä ajattelua. 

 

Karhuhallin kartoituksen tuloksena hallista löytyi esteettömyyttä tukevia ja haittaavia 

asioita. Karhuhalli on rakennettu vuonna 1992 ja odotettavissa oli, että hallista löytyy 

asioita, jotka eivät tue nykyisiä esteettömyys standardeja. Nykyaikaiset esteettö-

myysstandardit alkoivat kehittyä 90 luvun lopulla ja 2000 luvun alussa. (Porin kau-

pungin vapaa-aikavirasto 2014; Könkkölä 2010.) 

 

LIEKA-hankkeen loppuraportista on luettavissa, että ympäri Suomea tehdyissä kar-

toituksissa pinnalle nousi samankaltaisia asioita kuin Karhuhallissakin. Puutteellisia 

olivat opasteet, le-autopaikojen merkinnät, aulan valaistukset, ovien aukaisu meka-

nismit, ovi summerit ja vessojen hälyttimet. Karhuhallissa näkyvin puute on kuiten-

kin valaistus. Valaistuksen Lux määrät jäävät alhaisiksi ja verrattaessa esimerkiksi 

Joensuun Areenan valaistukseen, Joensuun kaupungin internetsivuilla (2015) maini-

taan että Joensuun areenassa valaistus tehoa on 800 luxia, eli puolet enemmän mitä 

Karhuhallin sivuilla ilmoitetaan. Joensuun Areena on kokoluokaltaan isompi halli, 
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mutta tarkoitusperät ovat samat. Valaistuksen suositusteho on 500 luxia (Invalidiliit-

to ry 2010). 

 

Karhuhallin esteettömyyden tilaa voidaan pienillä panostuksilla kohentaa jo huomat-

tavasti. Valaistus voisi olla tulevaisuudessa olla ehkä yksi pääteemoista mitä hallissa 

kohennettaisiin. Porin kaupunki voisi asiassa tutustua muihin vastaaviin halleihin ja 

miettiä valaistukseen ratkaisuja. Tekonurmella ja muualla hallissa käyvät urheilijat 

varmasti hyötyisivät valaistuksen lisäämisestä hallissa ja mikseivät myös messujär-

jestäjät ja messuasiakkaat. Hallin kartoituksessa hieman jäi askarruttamaan pihamaan 

varsinainen kunto talvella. Olen itse käyttänyt hallia talvella ja huomannut esimer-

kiksi pyörätelineiden paikalla olevan paljon lunta, mutta koska kartoitus tehtiin ke-

sällä ulkotiloihin, on vaikea arvioida esteettömyyden tilaa talviaikaan.  

 

Lieka-hanke sai jatkoa Lieka 2-hankkeen voimin. Hanke on alkanut 2014 syksyllä ja 

kestää aina 2015 keväälle. Lieka 2-hankkeen tarkoitus on vielä kehittää arviointimal-

lia, joka luotiin Lieka 1-hankkeen aikana. Opetus ja kulttuuriministeriö toivoivat, että 

kartoituksia tehtäisiin lähivuosina peruskorjattaviin kohteisiin. Lieka-hankkeella on 

kartoituksia varten olemassa sähköinen kartoitustyökalu. (Kariharju, Tupala, Kuusi-

luoma, Jaakkola-Hesso, Tommila, Törne, & Vuorsola 2014.) Sähköinen työkalu ei 

itselläni ollut käytössä kartoituksissa, koska se ei vielä ollut valmis kartoitukseni al-

kaessa. Sähköinen työkalu helpottaa kartoituksen tekemistä, kun enää ei tarvitse kan-

taa mukanaan papereita vaan voi kätevästi tabletilla tai läppärillä käyttää sähköistä 

työkalua kartoituspaikalla. (Tupala 2013.)           



31 

LÄHTEET 

Finlex. 1998a. Liikuntalaki. 

<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19981054?search%5Btype%5D=pika&se

arch%5Bpika%5D=liikuntalaki>. [luettu 10.11.2014] 

Finlex. 1998b. Laki vapaasta sivistystyöstä. 

<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632?search%5Btype%5D=pika&se

arch%5Bpika%5D=vapaan%20sivistysty%C3%B6n%20laki>. [luettu 10.11.2014] 

Finlex. 1999. Maankäyttö ja rakennuslaki. 

<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?search%5Btype%5D=pika&se

arch%5Bpika%5D=maank%C3%A4ytt%C3%B6%20ja%20rakennuslaki>. [luettu 

10.11.2014]  

Invalidiliitto ry. 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Opas kartoi-

tuksen tilaajalle ja toteuttajalle. Invalidiliiton julkaisuja 0.38., 2009. Kirjapaino Öhr-

ling Oy. 

Invalidiliitto ry. 2010. ESKEH-projekti (Esteettömyyden arviointimenetelmän ja kar-

toituslomakkeen kehittäminen) 

<http://www.esteeton.fi/portal/fi/esteettomyysprojektit/eskeh projek-

ti__esteettomyyden_arviointimenetelman_ja_kartoituslomakkeen_kehittaminen_/ >. 

[luettu 20.8.2014] 

Jaakkola-Hesso, S.,Karinharju, K. & Tupala, R. 2013. Suullinen tiedonanto. Lieka-

hanke info. 

Joensuun Kaupunki. 2015. Suomen suurin puurakennus. < 

http://www.joensuu.fi/arkkitehtuuri>. [luettu 20.8.2014] 

Kariharju, K. Tupala, R. Kuusiluoma, R-K. Jaakkola-Hesso, S. Tommila, H. Törne, 

M. & Vuorsola, S. 2014. Liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitus päätöksenteon tu-

eksi.  < 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80128/2014_B_7_lieka.pdf?sequence

=1 >.  [luettu 2.12.2014] 

Kynnys Ry. 2011. Miksi esteettömyys on niin vaikeaa. 

<http://kynnys.palvelut.uusisuomi.fi/2011/02/13/miksi-esteettomyys-on-niin-

vaikeaa/>. [Luettu 12.12.2014] 

Könkkölä, M . 2010. Esteetön ympäristö on ihmisoikeus. < 

http://www.esteeton.fi/portal/fi/esteettomyysprojektit/vyp/esteeton_ymparisto_on_ih

misoikeus/>. [luettu 3.1.2015] 

Nikkanen, V. 2005. Saavutettavuus on osallisuutta. <http://www.selko-

e.fi/oppaat/hk05/hk05_saavutettavuus_on_osallisuutta.pdf>. [luettu 12.9.2014] 



32 

Porin kaupungin vapaa-aikavirasto. 2014. Karhuhalli. <http://www.pori.fi/vapaa-

aika/liikuntapaikat/karhuhalli.html>. [luettu 10.5.2014] 

Tupala, R. 2013. Suullinen tiedonanto. Esteettömyyskartoittajakoulutus. 

Ympäristöministeriö. 2014. Suomen rakentamismääräyskokoelma. < 

http://www.ym.fi/rakentamismaaraukset > . [Luettu 3.1.2015] 



LIITE 1 

 
 
  

Kristian Vähäkoski 

      

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 
Karhuhalli 20.2.2014 

 



34 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
Kohteen tiedot .............................................................................................................................. 35 

Johdanto ....................................................................................................................................... 36 

Kohdetta koskeva taustatyö .......................................................................................................... 37 

Internet-sivut ...................................................................................................................................... 37 

Kartoitustulokset .......................................................................................................................... 38 

Piha-alue ...................................................................................................................................... 38 

Saapuminen kohteeseen .................................................................................................................... 38 

Pysäköinti ............................................................................................................................................ 38 

Kulku hallille ........................................................................................................................................ 39 

SISÄÄNKÄYNNIT ............................................................................................................................ 40 

Pääsisäänkäynti .................................................................................................................................. 40 

Tuulikaappi ......................................................................................................................................... 41 

Vaihtoehtoiset sisäänkäynnit ............................................................................................................. 41 

Palvelupisteet ............................................................................................................................... 42 

Vastaanottopiste ................................................................................................................................ 42 

Portti ................................................................................................................................................... 42 

Esteettömät WC-tilat .................................................................................................................... 43 

Karhuhallin Liikuntaesteettömät wc:t (Le-wc) ................................................................................... 43 

katsomotilat ja yläkerta (Luentosalit ja sauna) .............................................................................. 46 

Pukutilat ....................................................................................................................................... 48 

Juoksurata .................................................................................................................................... 49 

Kuntosali ...................................................................................................................................... 50 

Pituushyppyalue ........................................................................................................................... 51 

Toimenpide-ehdotusten listaus ..................................................................................................... 51 

Lähteet ......................................................................................................................................... 53 

  



35 

 

8 KOHTEEN TIEDOT 
 

Kohteen nimi: Karhuhalli 

Osoite:   Urheilutie 1, 28500 Pori 

Kartoituspäivämäärä:  20.2.2014 

Omistaja/omistusmuoto:  Porin Kaupunki 

Rakennusvuosi:  1992 

Rakennuksen alkuperäinen 
käyttötarkoitus: 

Urheilukeskus. Käytetään myös messuihin ja konsertteihin. 

Nykyinen käyttötarkoitus:  Urheilukeskus 

Kerrosluku, yleisökapasi-
teetti  

Kaksi kerrosta, 1krs urheiluun ja 2krs katsomotilat 

Korjaustoimenpiteet:  - 

Kartoittaja ja organisaatio:  Kristian Vähäkoski, Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Kartoitetun kohteen yh-
teyshenkilö: 

Työnjohtaja Jani Rantanen puh.044 701 1446 

Käytetty kartoitusmene-
telmä: 

ESKEH-kartoitusmenetelmä sekä liikuntapaikkojen kartoitus-
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9 JOHDANTO 
 

Esteettömyyttä voidaan kartoittaa ja arvioida usealla eri tavalla. Kartoitusmenetelmän valinta riippuu tiedon 
tarpeesta ja käyttötarkoituksesta. Tässä kohteessa menetelmänä käytettiin lomakepohjaista suosituksiin ja 
määräyksiin perustuvaa ja tarkkaa mittatietoa tuottavaa ESKEH – esteettömyyden kartoitusmenetelmää sekä 
liikuntapaikkojen kartoituslomakkeita. Kartoituksen ja kartoitusraportin tarkoituksena on antaa tilaajalle tietoa 
kohteen esteettömyyden nykytilanteesta sekä antaa vinkkejä ja ehdotuksia esteettömyyden edistämiseksi. 
 
Esteettömyyskartoituksessa tarkasteltiin kohteen esteettömyyttä eri käyttäjäryhmät huomioiden. Kartoitus 
aloitettiin kartoittamalla kohteesta saatava etukäteistieto (Internet). Kohteessa kartoitettiin piha-alueet, pysä-
köintimahdollisuudet sekä sisätilat. Raportissa esitetään kartoituksen tulokset sekä annetaan suosituksia ja 
toimenpide-ehdotuksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tässä raportissa esitetyt toimenpide-
ehdotukset ovat ohjeellisia ehdotuksia, jotka helpottaisivat liikkumista ja sujuvaa toimimista kohteessa sekä 
lisäisivät kohteen turvallisuutta. Toimenpide-ehdotukset eivät ole valmiita suunnitelmia, vaan kaikkiin ra-
kenteellisiin muutoksiin on teetettävä erilliset suunnitelmat ja haettava tarvittavat luvat viranomaisilta. Ra-
portissa ei esitetä kustannusarvioita.  
 
Toimenpide-ehdotukset ovat luokiteltu puutteen aiheuttaman vaaran tai haitan sekä toimenpiteen toteutta-
mistavan mukaan. Mikäli kohteessa on havaittu vaaraa aiheuttavia puutteita, niihin suositellaan puututtavan 
heti. Myös kulkua estäviin tai vaikeuttaviin puutteisiin tulee reagoida mahdollisimman nopeasti ja sisällyttää 
ne olemassa oleviin korjausohjelmiin tai toteuttaa erilliskorjauksina. Esteettömyyden edistäminen ei missään 
nimessä tarkoita aina mittavia muutoksia, vaan jonkin asian korjaamiseksi saattaa riittää yksinkertaisesti toi-
mintatavan muutos tai esimerkiksi irtokalusteiden siirtäminen. Toimenpide-ehdotukset ovat esitetty yhteenve-
tolaatikossa kunkin kappaleen lopuksi.  
 
Käytetyt luokat ovat seuraavat: 

 
 

 
 
 
 
Esteettömyyskartoituksen kriteereinä käytettiin ESKEH-projektissa koottua kriteeristöä, jonka pohjana ovat 
olleet mm. Suomen rakentamismääräyskokoelma (osat F1, F2 ja G1), SuRaKu-projektissa tuotetut ulkotilojen 
esteettömyyttä koskevat ohjekortit ja kriteeritaulukot, Rakennustietosäätiön ylläpitämä RT-kortisto, sekä Es-
teetön rakennus ja ympäristö suunnitteluopas. Raportissa viitataan mitoituksen osalta olemassa oleviin mää-
räyksiin, ohjeisiin ja suosituksiin. 

 
 
 
 
 

 

  

1 = Aiheuttaa vaaran 

2 = Estää kulun tai toiminnan 

3 = Vaikeuttaa kulkua tai toimintaa 

T = Toimintatavan muutoksella järjestyvät asiat 

H = Huolto- ja kunnossapitotehtävinä järjestyvät asiat 

S = Suunnittelua, investointeja tai rakenteellisia muu-

toksia vaativat toimenpiteet 
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10 KOHDETTA KOSKEVA TAUSTATYÖ 
 
11 INTERNET-SIVUT 
 

Karhuhallilla ei ole omia virallisia nettisivuja vaan karhuhallin tiedot ovat kaupungin internet-sivuilla. 
Sivuilta löytyy hallin yhteystiedot, hallin hinnasto, hallin ominaisuudet sekä hallin säännöt ja pohja-
piirros pdf- muodossa. Internetsivuilla ei ole linkkiä Karhuhallin facebook- sivuille. Sivuille päivittyy 
kuitenkin melko verkkaisesti tietoja hallissa tapahtuvista asioista, edellisin ilmoitus sivuilla on vuodel-
ta 2011. (Porin Kaupunki 2014.) Olisi hyödyllistä, että Karhuhallin internet-sivuilla olisi näkörajoitteisia 
ihmisiä varten ääniraita, joka esittelisi Karhuhallin toimintamallin. 
 

 
  

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET: 

Äänellä toimiva esittely hallista internetsivuille. 
Ei välttämättä omia internetsivuja, mutta sivuja voisi täydentää hallin kuvilla ja ehkä panoraamakuvalla. 

Facebook-sivut voisivat olla myös hyvä tietolähde oikein ylläpidettynä. 
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12 KARTOITUSTULOKSET 
 

13 PIHA-ALUE 
 

 

14 SAAPUMINEN KOHTEESEEN 

Hallin löytämistä ei ole helpotettu ollenkaan opastuksilla. 

Karhuhallin kyltti on hallin seinässä, muita opasteita ei ole. 

Hallin edustalla on myös julkisen liikenteen pysäkki. Py-

säkkialue ei erotu. Myöskään aikatauluja ei ole pysäkillä 

ollenkaan.  

 

15 PYSÄKÖINTI 

Alueella on tilavat pysäköintimahdollisuudet yhteensä 

1760 autolle. Kuitenkaan liikkumisesteisen 

autopaikkoja ei ole merkitty ollenkaan ja sorakenttä park-

kialueena on hieman sekava, jos ei tunne alueen käytän-

töjä. Varsinkin pimeän tultua alueella ei ole valaistusta ja 

alueen läpi on vaarallista mennä mm. pyörällä. Pysäköin-

nissä luotetaan ihmisten omaan arvostelukykyyn. Pyöräte-

lineet Ovat vaihtelevasti kesällä ajotien varrella ja talvella 

lähellä hallia hieman piilossa. Pysäköintialueella on joita-

kin portteja, jotka ovat kiinni ja voivat haitata kulkua pyö-

rätuolilla tai rollaattorilla kohteeseen. Portit saa auki etu-

käteen hallille soitettaessa. 

 

 

Esteettömällä piha-alueella 

 toiminnat on jäsennetty ja sijoitettu selkeästi ja johdonmukaisesti 

 kulkureitit sisäänkäynnille ovat helposti hahmotettavissa 

 opastus on selkeä ja johdonmukainen 

 eri toiminnoille varatut alueet ovat selkeästi hahmotettavissa ja tunnistettavissa 

 liikkumisesteisen pysäköintipaikkoja on tarpeellinen määrä, ja lisäksi saattoliikenteelle on varattu 
pysähtymispaikka 

 kulkuväylien pinnat ovat tasaisia, kovia ja luistamattomia 

 kulkuväylät ovat tarpeeksi leveitä ja loivia 

 kulkureiteillä ei ole törmäys-, kompastumis-, liukastumis-, kaatumis- tai putoamisvaaraa aiheutta-
via esteitä 

 tasoeroissa ovat sekä portaat että luiska 

 valaistus on tasainen, riittävän voimakas ja häikäisemätön, eikä pihalle jää pimeitä katvealueita 
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16 KULKU HALLILLE 

Kulku hallille on rajoitettu 2 portilla. Toinen porteista vai-

kuttaa olevan aina kiinni ja toinen, joka sijaitsee lähempä-

nä hallia, on vaihtelevasti kiinni. Linja-autopysäkin suun-

nasta tultaessa esteetön reitti hallille on helposti havaitta-

vissa. Sisäänkäynnille johtavaa esteetöntä reittiä ei ole 

opastettu. Opasteita suositellaan lisättäväksi. Ensimmäiset 

opasteet tulisi olla havaittavissa jo parkkipaikalta. Hallin 

ympäristö on pinnoitettu asfaltilla, mutta pinnoite halkei-

lee. Myös epätasaisuutta on jonkin verran.  Kuvassa näkyy 

nuolella, missä esteetön reitti kulkee. 

 
 
 

 

 

 

17  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 

Piha-alue Karhuhallille johtavien opasteiden lisääminen kulkureit-
tien varrelle. 

  x   x 

Linja-auto pysäkille aikataulut ja selkeä alue pysäkille   x   x 

Parkkialueelle (sorakenttä) pysäköinti liikennemerkki   x   x 

Portit auki palveluaikana  x  x   

liikkunta esteisen pysäköinti merkinnät   x    

 Esteettömän reitin merkintä   x   x 

 Parkkialueen valaistus      x 

 Kulkuväylän pinnoitteen huolto      x 
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18 SISÄÄNKÄYNNIT 

19 PÄÄSISÄÄNKÄYNTI 

Pääsisäänkäynti sijaitsee harjoitusjäähallin takana ja sinne 
ei ole erikseen opastuksia. Katos helpottaa sisäänkäynnin 
löytämistä. 
 
Sisäänkäynnille johtaa luiska, joka ei kuitenkaan täytä 
vaatimuksia ollen pituuskaltevuudelta 10,6 astetta ja si-
vukaltevuudelta 3,8 astetta, kun suositus on 2 astetta. 
Käsijohde ei myöskään kulje luiskan mukana. Luiska voi 
jyrkän kulman vuoksi olla jopa vaarallinen kokemattomal-
le pyörätuolikäyttäjälle. Sisäänkäynnin edustan pintama-
teriaali on asfaltti.  Asfaltissa on halkeamia ja epätasai-
suutta matkalla pääsisäänkäynnille. Pääsisäänkäynnille on 
myös mahdollista mennä jäähallin puolelta portaita pit-
kin. Askelmia on yhteensä 5 kappaletta. Portaissa ei ole 
kontrastiraitaa eikä käsijohteita.  
 
Pääsisäänkäynti on katettu. Pääsisäänkäynnin edustalla ei 
ole penkkejä tai levähdyspaikkaa. Sisäänkäynnin edessä, 
katoksen alla on hyvä olla penkki, jolla voi esimerkiksi 
odottaa saapuvaa kuljetusta. Penkin tulee sijaita kulku-
väylän ulkopuolella niin, ettei se aiheuta törmäysvaaraa. 
Katoksen tukipylväät erottuvat hyvin punaisella värillä. 
Pääsisäänkäynnin ovien edessä on jalkasäleikkö, joka ei 
täytä vaatimuksia, koska säleikön aukot ovat liian suuret 
(30mm kun suositus on 5mm). Tästä voi aiheutua vaarati-
lanteita, jos esimerkiksi käyttää kävelykeppiä tai korko-
kenkiä. Myös korkeus on suositellun 20mm sijasta 40mm. 
Oven avaamiseen tarvitaan 4,8 kg voima ja muihin oviin 
3,4 kg voima. Suositus ovelle on noin 1 kg. Ovi on kuvassa 
vasemmalla. Ovella on myös luiska, joka on ongelmalli-
nen, koska siinä ei ole tasaista aluetta kynnyksen vieressä. 

Sisäänkäynti on esteetön, kun 

 sisäänkäynnin sijainti on opastettu 

 sisäänkäynti on katettu ja valaistu eli helposti hahmotettavissa rakennuksen julkisivusta 

 sisäänkäynnille on esteetön kulku 

 ovet avautuvat automaattisesti 

 sisäänkäynnin edusta on kova, tasainen ja luistamaton 

 sisäänkäynnin luona ei ole kompastumis-, törmäys-, kiinnitakertumis- tai putoamisvaaraa aiheuttavia 
esteitä 

 ovipuhelimet, summerit ja ovenaukaisupainikkeet ovat kaikkien käyttäjien ulottuvilla ja niissä on ää-
nimerkin lisäksi valomerkki kuulovammaisia varten 

 tuulikaappi on tarpeeksi tilava mm. pyörätuolin ja lastenvaunujen kanssa kulkemiseen 
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On erittäin vaikeaa ottaa vauhtia kynnyksen yli pääsyyn, 
koska tasannetta ei ole. Pääsisäänkäynnillä ei ole 
ovisummereita tai avauspainikkeita. Ovisummeri tai ava-
uspainike helpottaisi huomattavasti toimintaa ulko-ovilla. 
Avauspainike helpottaa sisäänkäyntiä asiakkailla, jotka 
käyttävät pyörätuolia tai muita apuvälineitä. Oven raossa 
ei tarvitse pitää ovea auki samaan aikaan kun yrittää si-
sään. Tämä helpottaisi myös lapsiperheitä tai vaikka val-
mentajaa, joka tuo sisään paljon varusteita. Ovisummeri 
huomauttaisi taas vastaanottopisteen työntekijää siinä, 
että hän huomaisi sisään pyrkivän henkilön, joka ei pääse 
omin avuin ovesta.  
 

20 TUULIKAAPPI 

Tuulikaappi on kaikin puolin tilava ja täyttää vaatimukset 
hyvin. Tuulikaapissa sijaitsee infotaulu, johon on sijoitettu 
hallin pohjapiirros. Piirros on epäselkeä ja pieni. Tänne 
voisi myös sijoittaa kohokartan ja pistekirjoituksella va-
rustettua infoa. Tuulikaapin hallin puoleiset ovet ovat 
erittäin raskaita, voimaa avaamiseen tarvitaan 5,8 kg 
 

21 VAIHTOEHTOISET SISÄÄNKÄYNNIT 

Hallin pohjois-päädyssä on vaihtoehtoinen sisäänkäynti, 
jota käytetään pääasiassa messuilla tavaran sisään tuomi-
seen. Ovien edustalla sisäpuolella on paljon tavaraa ja 
ovissa korkeat kynnykset. 
 
 

 
  

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 

Sisäänkäynti Selkeät opasteet pääsisäänkäynnille.   x   x 
Pinnoite kuntoon.   x   x 
Ehkä jopa hieman vaarallisen luiskan poistaminen käytöstä. x    x  
Ovien edustan ritilät standardien mukaisiksi. x     x 
Pääsisäänkäynnille ovipuhelin, ovenavauspainike ja koneisto tai 
summeri. 

 x    x 

Pääsisäänkäynnin ulkopuolelle levähdyspaikka esimerkiksi auton 
odotteluun. 

  x   x 

Ulko-ovien keventäminen     x  
Selkeä hallin pohjapiirros ja kohokartta      x 
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22 PALVELUPISTEET 
 

  

23 VALVOMO 

Sijaitsee sisäänkäynnin ja kahvion jälkeen oikealla puolel-
la. Ennen valvomoa oikealla puolella on kahvio valvomon 
palvelupistettä voi käyttää kahviostakin käsin. Valvomon 
palveluita voi käyttää kahvion kautta tai portin lähellä 
olevasta valvomon palvelupisteestä. Kahviossa on paljon 
tuoleja ja myös tuulikaapin vieressä on paljon pöytiä ja 
tuoleja, joihin pääsee levähtämään esimerkiksi ruuhka-
aikana. Kahviossa on myös erikorkuisia tuoleja, kun taas 
aulassa on vain hyvin matalia tuoleja. Palvelupisteen por-
tin viereinen asiointitiski on 990 mm korkeudessa ja täyt-
tää näin sille asetetut normit. Pisteellä voi asioida hyvin 
istuen kuin seistenkin. Valaistusvoimakkuus palvelupis-
teellä on 200 luksia, suosituksen ollessa 500–750 luksia. 
Palvelupisteellä ei myöskään ole induktiosilmukkaa, mikä 
voisi olla todella hyvä apuväline, jos tiskillä asioi kuuloko-
jetta käyttäviä asiakkaita. 
 

24 PORTTI 

Hallin porttia hallinnoidaan vastaanottopisteeltä. Portti 
on merkattu sisääntulopuolelta hyvin teipillä. Kuitenkin 
portin ongelma on hallista poistuessa erittelijämekanismi, 
mikä estää pyörätuolilla, lastenrattailla ja rollaattorilla 
poistumisen hallista, ilman henkilökunnan apua. Kävely-
kepillä poistuminen voi olla myös hankalaa.  
 
 
 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 

 Induktiosilmukka vastaanottotiskille   x   x 
Valaistuksen lisääminen   x   x 

 Portin systeemin vaihtaminen  x    x 
Aulaan erikorkuisia tuoleja   x   x 

Palvelupiste on esteetön, kun 

 se on helposti hahmotettavissa ja suorankulkuyhteyden päässä pääsisäänkäynniltä 

 asiointi on mahdollista sekä istuen että seisten 

 kommunikointi on sujuvaa mm. induktiosilmukan avulla 

 valaistus on tasainen, riittävä ja häikäisemätön 

 asiointipisteen läheisyydessä on odotustila ja erikorkuisia istuimia 
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25 ESTEETTÖMÄT WC-TILAT 

 
 

 
 

26 KARHUHALLIN LIIKUNTAESTEETTÖMÄT WC:T 

(LE-WC) 

Karhuhallissa sijaitsee 3 Le-wc:tä. Ensimmäinen Le-wc si-

jaitsee aulassa (kuvat sivulla 12) ja loput ovat juoksuradan 

molemmissa päissä urheilutiloissa. Le-wc-tilojen käyttö on 

suositusten mukaisesti käyttäjän tai avustajan sukupuo-

lesta riippumatonta. Aulassa sijaitseva Le-wc on hieman 

ahdas, kuten oheisista kuvista näkyy. Altaassa on kuiten-

kin säätömahdollisuus, mikä on erittäin hyvä asia. Altaan 

voi säätää niin, että pyörätuolista on myös mahdollista 

pestä käsiä helposti.  

Wc-istuimen ympärillä tulisi olla runsaasta tilaa ja yleensä 

sen ympärillä suositaan molemmilla puolilla olevia tukia. 

Tässä vain yhteen tukeen on luultavasti päädytty tilan 

puutteen vuoksi.  Käsijohde on 880 mm:n korkeudessa, 

kun suositus on 900 mm. Eron ollessa näin pieni kyse on 

luultavasti mittavirheestä johdetta asennettaessa tai es-

teettömyysmittauksessa. Allas on 800 mm:n korkeudessa, 

mikä täyttää kriteerit ja oven käsijohde ja kahva ovat 900 

mm:n korkeudessa. Oven avaamisessa ei tarvitse juuri-

kaan voimaa, vaan se aukeaa hyvin kevyesti. Toinen kä-

sienkuivausteline voisi olla eri korkeudella, jotta pyörä-

tuolista käsin sitä olisi helpompi käyttää. Vessoissa kuu-

luisi olla myös hälytyslaitteet, mutta näitä ei ole. 

Esteettömässä WC-tilassa 

 on tarpeeksi vapaata tilaa (halkaisijaltaan 1500 mm:n suuruinen ympyrä) 

 WC-istuimen molemmilla puolilla, takana ja edessä on tilaa siirtymiseen pyörätuolista WC-
istuimelle  

 WC-istuimessa on molemminpuoliset, ylösnostettavat käsituet 

 WC-tilan varusteisiin ulottuu WC-istuimelta 

 hälytyspainikkeeseen ulottuu sekä WC-istuimelta että lattialta 

 lattia ei ole märkänäkään liukas  

 on tasainen, riittävän voimakas ja häikäisemätön valaistus 



44 

 

Karhuhallissa on myös muita Le-wc:tä, jotka sijaitsevat 

juoksuradan päissä aulasta nähtynä vastakkaisella puo-

lella hallia. Vessoissa vapaata tilaa löytyy hyvin vessojen 

edestä ja ovet ovat erittäin kevyitä avata. Vessassa ei 

tarvittavaa tilaa ole pyörätuolilla toimimiseen. Suositus 

wc istuimen ympärillä olevaan tilaan on  1500mm, tilaa 

vessassa on 940mm ja tukipuukin on asennettu niin 

ylös, että mitään mahdollisuutta sen käyttöön ei ole. 

Allas ei ole säädeltävä, mutta hanassa on apukahva, 

joka helpottaa käyttöä. Seinästä löytyy kuitenkin käsi-

johde, jota voi käyttää wc-istuimelle menossa. Vessa 

juoksuradan toisessa päässä on lähestulkoon identti-

nen, käsijohde on asennettu pystyasentoon, mikä voi 

vaikeuttaa wc-istuimelle menemistä ja etenkin poistu-

mista. Molemmissa vessoissa käsien kuivaamiseen tar-

koitettu teline oli asennettu hyvällä korkeudelle pyörä-

tuoliasiakkaita ajatellen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 

 Tukipuiden asentaminen oikeaan korkeuteen tai poistaminen   x  x  

Säädettävät käsienpesuallas   x   x 
Le-wc käsijohteen kääntäminen poikittain hallin etelä-päädyssä   x   x 
wc hälytys      x 
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Hallin portaikot 

 

 

Karhuhallin aulasta lähtee ensimmäinen portaikko yläker-

taan, yhteensä portaikkoja on hallissa kolme. Portaikko 

erottuu selkeästi ja on hyvällä paikalla. Portaikkoon on 

sijoitettu kahdelle korkeudelle käsijohteet ja ne ovat mo-

lemmilla puolilla, tämä on hyvä asia. Portaikon alla on 

hieman tilaa, mikä voi aiheuttaa vaaran, jos esimerkiksi 

näkövammainen henkilö erehtyy kävelemään portaikon 

alapuolella. Roskikset on laitettu portaikon alle ilmeisesti 

estämään tätä, mutta ne ovat liian syvällä portaikon alla ja 

ovat jatkuvasti liikuteltavissa. Yläkertaa käytetään myös 

katsomotilana, mutta tätä ei ole ilmoitettu opasteessa. 

Tämä voi ehkä olla vain ajan myötä syntynyt tapa hallin 

asiakaskunnalta seurata harjoituksia/pelejä yläkerrasta. 

Portaikon askelman pääty voisi olla umpinainen, jotta jal-

ka ei vahingossa mene askelman alle. Askelman hahmo-

tusta helpottaisi myös kontrastiraita, joka voisi olla esi-

merkiksi musta teippaus. Vaihtoehtoista kulkureittiä ei 

yläkertaan ole ollenkaan ja yläkerta on näin saavuttama-

ton kohde asiakkaille, jotka eivät voi portaita käyttää. 

Kaksi muuta portaikkoa sijaitsevat molemmissa hallin 

päädyissä ja ovat erittäin ahtaat ja esteelliset. Positiivise-

na tekijänä ovat portaikosta löytyvät käsijohteet. Kuva 

alla.    

 

 Ovat helppokulkuiset ja turvalliset 

 on varustettu molemminpuolisilla käsijohteilla 

 hahmottuvat selkeästi (askelmissa kontrastiraidat) 

 Portaiden yhteydessä on aina hissi tai loiva luiska 
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27   KATSOMOTILAT JA YLÄKERTA (LUENTOSALIT JA SAUNA) 
 

 

 

Yläkertaan on selkeä kulku aulasta ja myös selkeät opastuk-

set. Yläkertaan tullessa vasemmalla puolella on näkyvissä 

palkki, joka aiheuttaa vaaran kulkiessaan matalalla ja avoi-

messa tilassa. Palkki on hienosti teipattu erottuvalla teipillä, 

mutta tässä voisi lisäksi olla vielä pehmuste. Yläkerrassa on 

kahviolta näyttävä tila, jossa on tuoleja ja pöytiä. Kahviota 

tässä tilassa ei kuitenkaan ole käytössä. Yläkerrassa on reu-

nuksen vieressä paljon tuoleja ja hallin molemmista päädyis-

tä löytyy myös tuoleja, jotka ahtauttavat valmiiksi kapean 

käytävän. Yläkerran käytävällä mahtuu kulkemaan pyörätuo-

lilla, mutta esteet kuten tuolit estävät liikkumista. Yläkerras-

sa sijaitsee myös joitakin pukuhuoneita ja luentosaleja. Näi-

den tilojen ovet aukeavat ikävästi käytävälle päin tukkien 

kulkureitin. 

 

Luentosalin ovessa ei ole lainkaan ovenkahvaa, joten avai-

men joutuu erikseen pyytämään palvelupisteeltä. Luentosali 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 

 Katsomo merkintä opasteeseen.   x  x  
Portaikon alle kehikko joka estää alle pääsyn tai suurempi este kuin 
roskikset. 

x     x 

 Portaikon askelmiin kontrastiraita.   x  x  
Muiden portaikkojen kohentaminen kontrastiraidoilla ja toisella 
käsijohteella. 

  x   x 

Hissi jolla pääsee yläkertaan.  x    x 
       

        
       

 Tarpeeksi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa 

 Toimiva induktiosilmukka ja riittävä määrä mikrofoneja 

 tasainen, häikäisemätön ja säädettävä valaistus 

 miellyttävä akustiikka 
Sauna 

 On tilaa useammallekin pyörätuolille pyörätuolille 

 lämpö jakaantuu tasaisesti 

 kiuas on suojattu 

 lauteiden reunat erottuvat tummuuskontrastina 

 siirtyminen pyörätuolissa lauteille on mahdollista 

 ovessa on pitkä pystysuora puinen vedin 
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on hämärä, osa lampuista on rikki, tuolit ja pöydät ovat 

matalia. Samassa yhteydessä oleva saunatila on hämä-

rä ja siellä ei mahdu pyörätuolilla toimimaan. Yläkerta 

on hyvin esteellinen ja saavuttamaton paikka pyörä-

tuoliasiakkaalle. Myös hämärät tilat aiheuttavat on-

gelmia heikentyneellä näkökyvyllä oleville henkilöille.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 

 Palkin pehmustus  x   x  

Valaistuksen parantaminen luontosaleissa ja saunassa  x   x x 
        

       
       
       

        
       



 

 

28   PUKUTILAT 
 

 

 

Hallissa sijaitsee pukuhuoneita ala – ja yläkerrassa. Alaker-

ran pukuhuoneet ovat ainoat esteettömät ja niissäkin on 

omat haasteensa. Alakerran pukuhuoneiden esteetön 

pääsy on tuulikaapista tultaessa vasemmalla puolella tilaa. 

Edessä on hieman hankalasti avattava ovi pyörätuoliasiak-

kaalle puisen esteen vuoksi. Esteetön ovi on hieman ka-

peahko, mutta soveltuu esimerkiksi pyörätuoliasiakkaalle 

(kuva 3). Pukuhuoneissa luksit vaihtelevat 145 – 400 luksin 

välillä. Pukuhuoneessa on toinen ovi, josta pystyy poistu-

maan suoraan hallin puolelle. Tämän oven edessä on kui-

tenkin 10 cm korkuinen kynnys ja tätä ei ole pyörätuolilla 

mahdollista ylittää. Kynnys myös aiheuttaa vaaran van-

huksille ja esimerkiksi hemiplegiasta kärsiville. Pukuhuo-

neen keskellä on leveä penkki, joka mahdollistaa makuu-

asennostakin vaatteiden vaihdon. Suihkutilat ovat tilavat, 

mutta suihkut eivät ole säädettävissä eri korkeuksiin.  

 

Yläkerran pukuhuoneet ovat vaikeasti saavutettavissa joh-

tuen siitä, että yläkertaan pääsee vain portaita pitkin.      

 
 
 

 On tarpeeksi vapaat tilaa (vähintään 2100 x 2100mm) 

 Lattia ei ole märkänäkään liukas 

 Kalusteet ja varusteet ovat helposti hahmotettavissa ja sijoitettu siten, etteivät ne aiheuta 
törmäysvaaraa 

 Kalusteita ja varusteita on eri korkeuksilla (mm. istuimet, peilit, pistorasiat) 

 Kaappien ja vaatenaulakoiden ääreen pääsee myös pyörätuolilla 

 On tasainen, riittävän voimakas ja häikäisemätön valaistus 



 
 

 

 

29 JUOKSURATA 

 

Karhuhallin sisäkenttää ympyröi juoksurata, joka on pituu-

deltaan 400m. Ratoja on pääsisäänkäynnin puoleisessa pää-

dyssä 3 ja hallin toisella reunalla 6. Juoksuradalle ei pääse 

heti pääsisäänkäynnin jälkeen, vaan on kierrettävä minimis-

sään 20 metrin matka hallin päädystä radalle. Radalla on il-

tapäivällä paljon juoksijoita ja hieman verkkaisempi liikkuja 

saa olla tarkkana etenkin radan kapeimmissa kohdissa, jois-

sa on vain 3 rataa. Aidat ja muut välineet ovat viety hallin 

päätyihin ja ne eivät ole radoilla tiellä. 

  

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 
 Pukuhuoneiden valaistus tasaiseksi   x  x  

Kynnysten uusiminen matalampiin  x    x 
 Säädettävä suihku pesutiloihin   x   x 

       
       
       

        
       

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 
        

       
        

 Juoksuradalle on esteetön kulku 

 Juoksuradalla ei ole aitoja tai muita esteitä vaan ne ovat erikseen haettavissa muualta 



30 KUNTOSALI 
 

Kuntosali sijaitsee karhuhallin eteläpäädyssä. 

Kuntosalilla on ikääntynyttä laitteistoa, paljon 

vapaita painoja ja laitteita. Kuntosali on aidattu 

alue. Kuntosalia käyttää lähinnä hallissa liikku-

vat urheilijat alkulämmön ottamiseen. Salilla ei 

ole esimerkiksi ilmalla toimivia ja helposti sää-

deltäviä laitteita. Pyörätuoliasiakkaille kuntosali 

ei ole soveltuva.   

 

 

 

 

 

 

 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 

        
       

        

 Kuntosalille on esteetön kulku ja vapaa kulku 

 Kuntosalin laitteita voi käyttää esteettömästi 
 



 

31 PITUUSHYPPYALUE 

 

 

Pituushyppyalueella on hiekan ympärillä metalliritilät, jotka 

tuovat hyvän kontrastin pintamateriaaliin. Hyppyalueella 

ponnistuslauta ei erotu hyvin pintamateriaalista, tämän voi-

si jo vaihtaa uuteen. Rata hyppypaikalle on rajattu selkeästi 

viivoilla.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
32 TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN LISTAUS 
 
 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 

 Uusi ponnistuslauta hyppypaikalle   x   x 
       

        

 Hyppyalue selkeästi rajattuna 

 Hyppyrata selkeästi rajattu 

 Hyppylauta erottuva ja eri materiaalia kuin muu pinnoite 

 



 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1 2 3 T H S 
Piha-alue Karhuhalli kylttejä alueelle   x   x 

Linja-auto pysäkille aikataulut ja selkeä alue pysä-
kille 

  x   x 

Parkkialueelle (sorakenttä) liikennemerkki   x   x 
Portit auki palveluaikana  x  x   

 invapaikka merkinnät   x    
 Esteettömän reitin merkintä   x  x  
        
Sisäänkäynti Selkeät opasteet pääsisäänkäynnille.   x   x 

Pinnoite kuntoon.   x   x 
Ehkä jopa hieman vaarallisen luiskan poistaminen 
käytöstä. 

x    x  

Ovien edustan ritilät standardien mukaisiksi. x     x 
Pääsisäänkäynnille ovipuhelin, ovenavauspainike 
ja koneisto tai summeri. 

 x    x 

Pääsisäänkäynnin ulkopuolelle levähdyspaikka 
esimerkiksi auton odotteluun. 

  x   x 

       
       

Palvelupisteet Induktiosilmukka vastaanottotiskille   x   x 

Valaistuksen lisääminen   x   x 

 Portin systeemin vaihtaminen  x    x 
Aulaan erikorkuisia tuoleja   x   x 
       
       

WC tilat Tukipuiden asentaminen oikeaan korkeuteen tai 
poistaminen 

  x  x  

Säädettävät käsienpesuallas   x   x 
 Inva-wc käsijohteen kääntäminen poikittain hallin 

etelä-päädyssä 
  x   x 

        
Hallin portaikot Katsomo merkintä opasteeseen   x  x  
 Portaikon alle kehikko joka estää alle pääsyn tai 

suurempi este kuin roskikset. 
x     x 

 Portaikon askelmiin kontrastiraita.   x  x  
 Muiden portaikkojen kohentaminen kontrasti-

raidoilla ja toisella käsijohteella. 
  x   x 

 Hissi jolla pääsee yläkertaan  x    x 
katsomotilat ja 
yläkerta (Luen-
tosalit ja sauna) 

Palkin pehmustus 
x   x   

 Valaistuksen parantaminen luontosaleissa ja sau-
nassa 

x   x x  

Pukutilat Pukuhuoneiden valaistus tasaiseksi   x   x 
 kynnysten uusiminen matalampiin  x    x 
 säädettävä suihku pesutiloihin   x   x 
        
Pituushyppyalue uusi ponnistuslauta pituushyppyalueelle   x   x 
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LIITE 2 

Kyselyn ensimmäinen versio 
 
Liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitus 
 
Hyvä kunnan liikuntapaikoista vastaava! 
Satakunnan ammattikorkeakoulu tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkimusta aiheesta kuntien 
pääliikuntapaikat ja niiden esteettömyys. Ministeriö odottaa tutkimuksen avulla saavansa mallin, jolla 
se arvioi ja ohjaa liikuntapaikkarakentamista tulevaisuudessa. Kyselytutkimuksessa selvitetään päälii-
kuntapaikkojen (kunnan käytetyin liikuntapaikka kävijämäärän mukaan) esteettömyyden perustila. 
 
Pyydän Teitä ystävällisesti käyttämään hetki aikaanne ja vastaamaan alla olevaan kyselyyn 
31.10.2013 mennessä. Aikaa kyselyn vastaamiseen menee enintään 10 minuuttia. Yksittäisten kuntien 
nimi ja tiedot eivät tule raportissa esille, vaan tietoja käsitellään pääliikuntapaikkojen mukaan. Jos ette 
halua vastata lomakekyselyyn, niin Teillä on mahdollisuus vastata kyselyyn myös puhelimitse. Ilmoitta-
kaa tässä tapauksessa alla olevaan osoitteeseen yhteystietonne ja milloin Teihin voidaan ottaa yhteyt-
tä. 
 
Kiitokset tutkimukseen osallistumisesta! 
 
Suvi Vuorsola 
Projektityöntekijä 
suvi.r.vuorsola@samk.fi 
044 710 3579 
Tutkimuksesta vastaavat: 
Tutkimuspäällikkö, TtT 
 
Anne Kärki 
anne.karki@samk.fi 
044 710 3471 
Tutkimus- ja osaamiskeskittymän vastaava (Esteettömyys), lehtori, LitM 
Kati Karinharju 
kati.karinharju@samk.fi 
044 710 3868 
 
1. Yhteystiedot 
Kunta 
Pääliikuntapaikka (kunnan käytetyin liikuntapaikka kävijämäärän mukaan) 
Pääliikuntapaikan rakennusvuosi 
Vastaajan nimi 
Vastaajan tehtävänimike 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 

 
[seuraavissa vastausvaihtoehdot kyllä/ei/ei koske tätä kohdetta/en osaa sanoa sekä avoin vastaustila 
lisätiedoille] 
2. Pääsisäänkäynti 
Onko pääsisäänkäynnin läheisyydessä liikuntaesteisten autopaikkoja? 
Onko sisäänkäynti katettu? 
Onko sisäänkäynti valaistu? 
Onko sisäänkäynnin edusta tasainen? 
Onko kulku pääsisäänkäynnille opastettu? 
Onko sisäänkäynti merkitty opasteella? 
Onko sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä kohteen opastaulu? 
Onko sisäänkäynnin yhteydessä portaita? 
Onko portaissa käsijohteet? 
Onko sisäänkäynnin yhteydessä luiska? 
Onko luiska esteetön? 
Onko luiskassa käsijohteet? 
Onko sisäänkäyntiovessa kynnys? 
Jos ovi on käsin avattava, voiko sen avata yhdellä kädellä? 
Jos ovi on sähköisesti avattava, toimiiko se avauspainikkeella? 
Onko oven yhteydessä ovikello, summeri tai ovipuhelin? 
Onko sisäänkäynnissä tuulikaappi? 



 

Onko tuulikaappi esteetön? 
Jos pääsisäänkäynti ei ole esteetön, onko kohteessa vaihtoehtoinen sisäänkäynti? 
Lisätietoa sisäänkäynnistä 
 
3. Kulkuväylät 
Onko kulkuväylien pintamateriaali kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton? 
Onko kulkuväylillä tukikaiteita tai käsijohteita? 
Onko kulkuväylillä istuimia levähtämiseen? 
Onko kulkuväylien valaistus hyvä, tasainen ja häikäisemätön? 
Lisätietoa kulkuväylistä 
 
4. Portaat 
Onko rakennuksessa portaita? 
Onko portaissa käsijohteet? 
Onko portaat valaistu? 
Erottuvatko portaiden askelmat tummuuskontrastilla arvioituna? 
Lisätietoa portaista 
 
5. Hissi 
Onko kohteessa hissi? 
Pääseekö hissillä kaikkiin kerroksiin? 
Hissin henkilömäärä 
Lisätietoa hissistä 

 
6. WC-tilat 
Onko kohteessa esteetön wc / inva-wc? 
Onko wc-tilaan esteetön pääsy suoraan aulasta, käytävästä tai muusta vapaasta tilasta? 
Onko kulku wc-tilaan opastettu? 
Lisätietoa wc-tiloista 
 
7. Pukeutumis- ja peseytymistilat 
Onko pukeutumis- ja peseytymistiloihin esteetön pääsy? 
Onko pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä esteetön wc / inva-wc? 
Onko kulku tilaan opastettu? 
Lisätietoa pukeutumis- ja peseytymistiloista 
 
Tietojen lähetys 
Kiitos vastauksestanne! 
 
Järjestelmänä Eduix E-lomake 3.1, www.e-lomake.fi 
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