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ESTEETTÖMYYSKÄVELY
KE 22.5.2019 KLO 10—14.00

• Esteettömyyskävely toteutettiin osana Ylä- ja 

Luoteis-Pirkanmaan liikenneturvallisuus-

toimijatyötä.

• Kävely oli kaikille avoin sidosryhmätilaisuus, 

jonne kutsuttiin Mänttä-Vilppulan vanhus- ja 

vammaisneuvostojen jäseniä, viranhaltijoita

sekä lehdistön edustajia.

• Kävelyllä keskityttiin tutustumaan väyliin, joissa

esteettömyysongelmia oli havaittu, mutta

samalla tarkasteltiin myös julkisten

rakennusten ja muiden palveluiden

sisäänkäyntejä.

• Kävely toteutettiin Mäntässä klo 10.00-12.00 ja 

Vilppulassa klo 13.00-14.00.

ESTEETTÖMYYSKÄVELYLLÄ TUTUSTUTTIIN KULKUVÄYLIIN JA 
REITTEIHIN SEKÄ MERKITTÄVIEN RAKENNUSTEN SISÄÄNKÄYNTEIHIN.



KÄVELYN TOTEUTUS 1/2: MÄNTTÄ

paIKKATIETOIKKUNA.FI
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ESTEETTÖMYYSKÄVELYN TARKASTELUKOHTEET. 
KARTTA: PAIKKATIETOIKKUNA NS-KARTTASARJA.

KOHTEET

1. Kaupungintalo

2. Kirjasto

3. Kivijalkaliikkeitä

4. Apteekki

5. Taidekaupunki-asiointipiste

6. Kirkko ja seurakuntatalo

7. Sarapiha
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https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
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KÄVELYN TOTEUTUS 2/2: VILPPULA
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ESTEETTÖMYYSKÄVELYN TARKASTELUKOHTEET. 
KARTTA: PAIKKATIETOIKKUNA NS-KARTTASARJA.

KOHTEET

1. Kunnantalo

2. Tori

3. Apteekki

4. K-market

5. Nuorisotilat

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/


KAUPUNGINTALO 1/2

KAUPUNGINTALON SISÄÄNKÄYNNIN YMPÄRISTÖÄ.



KAUPUNGINTALO 2/2

KAUPUNGINTALON PÄÄSISÄÄNKÄYNTI.



KAUPUNGINTALO - HAVAINNOT

Taidekaupungin kaupungintalo sijaitsee noin 500 metrin päässä keskustan palveluista. 

• Kaupungintalon sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole esteetöntä pysäköintipaikkaa. Sisäänkäynti  
sijaitsee rakennuksen keskiosassa katoksen alla. Sisäänkäynnin etäisyys tiestä on noin 
50 metriä ja pysäköintialueesta yli 70 metriä.

• Piha-alue on laatoitettu ja pihalla on suihkulähde. Pihassa ei ole penkkejä.

• Pihaan johtaa tieltä luiska sekä portaat. Luiskan kaltevuus on 5 %, mutta siinä ei ole 
käsijohteita. Portaissa on käsijohteet molemmin puolin. Portaiden reunassa ei ole riittävää 
kontrastieroa.

• Sisäänkäynti on katettu. Ovia on neljä, joista kaksi aukeaa vasemmalle ja kaksi oikealle. Oven 
avaamiseen tarvittava voima on 60 Newtonia, mikä on kuusinkertainen sallitusta. Vedin on 
kulmikas pystyvedin. Oven kynnys on 30-40 mm.

• Ovenavaustasanteen kynnys on 40-60 mm korkea ja ovenavaustasanteen reunassa on 
upotettu jalkaritilä. Ovenavaustasanteelle ei johda luiskaa. Oven avaamiseen tarvittavan tilan 
lisäksi ovenavaustasanteella on noin 500 mm leveyttä ulos ovesta.



KAUPUNGINTALO - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Kaupungintalon esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Merkitsemällä pihaan esteetön pysäköintipaikka sisäänkäynnin eteen laatoitukselle. Paikka 
tulee merkitä riittävin opastein. Liikuntaesteiselle tarkoitetun pysäköintipaikan 
suositusetäisyys on korkeintaan 10 metriä sisäänkäynnistä.

• Lisäämällä penkkejä piha-alueelle.

• Lisäämällä käsijohteet pihaan johtavan luiskan molemmin puolin.

• Merkitsemällä portaiden reunaan riittävät kontrastierot.

• Lisäämällä sisäänkäynnille automaattiovi tai keventämällä nykyistä ovea. Oven avaamiseen 
tarvittava voima ei saa ylittää 10 Newtonia, mikä vastaa yhden kilogramman massaa.

• Parantamalla ovenavaustasannetta korottamalla se kynnyksen korkeuteen. Oven avaukseen 
tarvittavan tilan tulee olla 1500 mm x 1500 mm alue pyörätuolin kääntämistä varten.

• Ovenavaustasanteelle tulee lisätä luiska, jonka kaltevuus on korkeintaan 5 %. Luiskan alalaidassa 
tulee olla suojareuna sekä käsijohteet molemmin puolin.

• Mikäli luiskan toteuttaa oviaukolta pihaan ilman erillistä ovenavaustasannetta, saa luiskan kaltevuus 
olla korkeintaan 2 %.



KIRJASTO

KIRJASTON SISÄÄNKÄYNNIN YMPÄRISTÖÄ.



KIRJASTO - HAVAINNOT

Kirjasto sijaitsee Virtasalmentien ja Seppälän Puistotien risteyksessä.

• Pääsisäänkäynti on rakennuksen kulmauksessa risteyksessä. Pääsisäänkäynti on katettu.

• Sisäpihan pysäköintialueelle kuljetaan Virtasalmentieltä. Pysäköintialueella on kaksi 
esteetöntä pysäköintipaikkaa.

• Sisäänkäynneille johtavat sekä luiska että porrasaskelmat. Seppälän puistotien luiskan 
kaltevuus on yli 14 % eikä siinä ole käsijohteita. Pääsisäänkäynnille johtavan luiskan 
kaltevuus on 7,5 %.

• Pääsisäänkäynnillä on sivuille avautuva automaattiovi. Kynnystä ei ole. Sisällä on 
kuranestomattoja.

• Pääsisäänkäynnin yhteyteen katutasoon on sijoitettu penkki. Penkin korkeus on noin 400 mm 
ja siinä ei ole selkänojaa eikä käsitukia.

• Pihalaatoitus on harmaata kiveystä. Kontrastieroja ei ole. Kaide suojaa tippumasta Seppälän 
Puistotien kävelyn ja pyöräilyn väylälle.



KIRJASTO - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Kirjaston esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Lisäämällä Seppälän puistotielle johtavalle luiskalle käsijohteet.

• Parantamalla tasoerojen kontrastia, jotta askelmat ja kynnykset erottuvat.

• Poistamalla kuranestomatot sisätiloista tai varmistamalla, etteivät ne aiheuta 
kompastumisvaaraa. Kuranestoritilän voi upottaa ovenavaustasanteelle laattojen tasoon.

• Lisäämällä eri korkuisia penkkejä sisäänkäynnille. Penkissä tulisi olla selkänoja ja tukevat 
käsituet. Ikäihmisille ja heikkonivelisille suositellaan 500-550 mm korkuisia penkkejä.

• Lisäämällä kontrastieroja sekä tarvittaessa kaiteita korkeuserojen yhteyteen. 
Putoamissuojauksessa tulee huomioida se, ettei porrasaskelmien korkeus saisi olla ylittää 
120 mm.

• Varaamalla pyöräpysäköinnille riittävä tila. Suosituksena on, että pyörätelineitä on erilaisia ja 
pyörille varattu tila olisi katettu.



SEPPÄLÄN PUISTOTIE

SEPPÄLÄN PUISTOTIEN YMPÄRISTÖÄ.
KUVALÄHDE:https://www.google.com/maps/@62.0315324,24.623122,3a,90y,61.05h,75.02t/data=

!3m6!1e1!3m4!1sPOxPxz6MwDWhn907r-Sm2A!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.com/maps/@62.0315324,24.623122,3a,90y,61.05h,75.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPOxPxz6MwDWhn907r-Sm2A!2e0!7i13312!8i6656


SEPPÄLÄN PUISTOTIE - HAVAINTOJA

Seppälän puistotie on Mäntän keskustan 
pääkatu, joka jatkuu Itätorinkatuna 
tasoristeyksen jälkeen. Kadun varrella on 
paljon liiketiloja sekä kirjasto ja kaupungintalo.

Kiinteistöjä on eri aikakausilta eikä rakennusten 
sisäänkäynnit täytä esteettömyyskriteereitä. 
Vanhasta rakennuskannasta ja yksityisistä 
toimitilakiinteistöistä aiheutuu yrittäjille ja 
palveluiden esteettömyydelle haasteita, koska 
kiinteistön omistajien kanssa voi olla 
epäselvyyksiä, kenelle esteettömyysasiat 
kuuluvat.

Ongelmia, joita kävelyllä havaittiin:

• Korkeat reunakivet ja kynnykset rakennuksien 
sisäänkäynneillä, pihoilla, pysäköintialueiden vieressä 
sekä suojateiden yhteydessä.

• Rakennusten sisäänkäynneillä havaittiin kynnyksiä ja 
kuranestomattoja sekä raskaita ovia. 

• Luiskien puuttuminen tai puutteet aiheuttavat 
pahimmillaan jopa vaaratilanteita kompastumisvaaran 
tai liukkauden takia.

• Oven avaukseen tarvittavan tilan puutteita oli 
havaittavissa sekä pyörätuolin että rollaattorin kanssa 
liikuttaessa.

• Portaiden kontrastierojen puute ja puuttuvat 
käsijohteet hankaloittivat sisäänkäynneiltä ulospäin 
pääsyä.

• Kulkuväylät voivat olla ahtaita, mutta samalla sekä 
pyörätelineitä että A-mainostauluja sijoitetaan esteiksi 
kulkuväylille.



SEPPÄLÄN PUISTOTIE - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Vanhus- ja vammaisneuvostoja kannustetaan olemaan tarvittaessa aktiivisia palveluntarjoajien 
suuntaan palveluiden esteettömyyden parantamiseksi. Yritysten kanssa voidaan järjestää 
esimerkiksi omia esteettömyyskävelyitä tai tarkastelutilaisuuksia.

Seppälän Puistotien esteettömyyttä voidaan parantaa kaupungin toimesta seuraavin 
toimenpitein:

• Poistamalla korkeat reunakivet Seppälän Puistotien varrelta ja korvaamalla ne luiskatulla 
reunatuella, jonka kaltevuus on korkeintaan 5 %, jotta kadunvarsipysäköinnin 
esteettömyysongelmat paranisivat.

• Lisäämällä penkkejä ja levähdyspaikkoja merkittävien kulkuväylien läheisyyteen.

• Lisäämällä tiedotusta esteettömyydestä palvelujen tarjoajille sekä kiinteistöjen omistajille.



APTEEKKI

APTEEKIN SISÄÄNKÄYNNIN YMPÄRISTÖÄ.



APTEEKKI - HAVAINTOJA

Apteekki sijaitsee Mäntän keskustassa Itätorinkadun uudessa kiinteistössä, liikerakennus on 
rakennettu 2010-luvulla.

• Apteekin sisäänkäynti on katoksen alla rakennuksen kulmauksessa. Sisäänkäynnin 
syvennyksessä on Apteekin A-mainostaulu.

• Sisäänkäynnin yhteydessä ei ole penkkejä. Itätorikadun kävelyn ja pyöräilyn väylälle on 
sijoitettu isoja viheristutuksia.

• Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole esteetöntä pysäköintipaikkaa. Lähin liikuntaesteisten 
pysäköintipaikka sijaitsee Itätorikadun ja Länsitorikadun keskellä pysäköintipaikkojen 
yhteydessä. Etäisyys pysäköintipaikoille on yli 40 metriä. 

• Osa asiakkaista pysäköi oven viereen Valtatien kävelyn ja pyöräilyn väylälle.

• Ovi on automaattiovi, joka aukeaa ulospäin. Ovenavauspainike sijaitsee oven vasemmalla 
puolella. Painikkeessa on sininen pohja, mutta teksti on kulunut.



APTEEKKI - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Vanhus- ja vammaisneuvostoja kannustetaan olemaan tarvittaessa aktiivisia palveluntarjoajan 
suuntaan apteekin palveluiden esteettömyyden parantamiseksi (mantan.apteekki@apteekit.net)  

Apteekin esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Merkitsemällä pysäköintipaikka selkeästi sekä ajoratamaalauksin että opastein apteekin 
pääoven läheisyyteen joko Itätorikadun kukkaistutusten kohdalle tai Itätorikadulla olevan 
pysäköintipaikkojen toiseen reunaan ja tekemällä kulkuväylän liikennevalojen 
keskisaarekkeen kautta. 

• Siirtämällä A-mainostaulu pois kulkuväylältä.

• Lisäämällä ovenavauspainikkeeseen riittävät opasteet sinivalkoisin symbolein ja riittävillä 
kontrastieroilla.

• Lisäämällä penkkejä sisäänkäynnin läheisyyteen kyydin odottamista varten.

Keskustelussa kävi ilmi, että pysäköintiä tapahtuu rakennuksen Valtatien puoleiselle yhdistetylle kävelyn ja pyöräilyn väylälle aivan apteekin oven 
viereen, mutta se ei nykyisillä liikennejärjestelyillä ole liikenneturvallinen ratkaisu.

mailto:mantan.apteekki@apteekit.net


TAIDEKAUPUNKI - ASIOINTIPISTE

TAIDEKAUPUNGIN ASIOINTIPISTEEN SISÄÄNKÄYNNIN YMPÄRISTÖÄ.



ASIOINTIPISTE - HAVAINTOJA

Mänttä-Vilppulan asiointipisteessä sijaitsevat TE-toimiston, Verotoimiston, Kelan, Maistraatin sekä 
matkailuinfon palvelut. Samoissa tiloista tavoittaa myös etsivän nuorisotyön henkilökuntaa, 
maahanmuutto- ja yrityspalvelut sekä Koskelantalot Oy:n vuokratalojen asiakaspalvelupiste. 
Palvelujen keskittymisestä yksiin tiloihin tuli kävelyllä valtavasti positiivista palautetta ja kiitosta.

• Asiointipisteen läheisyydessä ei ole esteetöntä pysäköintipaikkaa. Lähin liikuntaesteisten 
pysäköintipaikka sijaitsee Itätorikadun ja Länsitorikadun keskellä pysäköintipaikkojen yhteydessä. 
Etäisyys pysäköintipaikoille on 40 metriä.

• Ovi on ulospäin liiketunnistimella avautuva automaattiovi. Sisätiloissa ovi avautuu 
ovenavauspainikkeella.

• Asiointipisteen sisäänkäynnillä on katettu ovenavaustasanne. Ovenavaustasanteen korkeus on noin 
30 mm ja sen reunalla on kaksi metallista jalkaritilää. Toisessa ritilöistä on vanerinen noin metrin 
leveä luiskaus.

• Rakennuksen seinustalla kävelyn ja pyöräilyn väylällä on pyöräpysäköintiä. Samaa väylää osa 
autoilijoista käyttää oikaisureittinä S-marketille ja pysäköintipaikkana. 

• Asiointipisteen läheisyydessä ei ole penkkejä.   



ASIOINTIPISTE - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Asiointipisteen esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Toteuttamalla liikuntaesteisen pysäköintipaikka toteuttaminen pyöräpysäköintipaikkojen 
viereen (kahden rakennuksen välille) tai muuten lähemmäs rakennuksen sisäänkäyntiä.

• Poistamalla oven läheisyyden kynnykset kokonaan tai luiskaamalla. Sisäänkäynnin luiskien 
enimmäiskaltevuus saa olla korkeintaan 2 %.

• Toteuttamalla sisäänkäynnille riittävän suuri ovenavaustasanne (1500 mm x 1500 mm oven 
avaamisen tarvittavan tilan lisäksi), jossa on upotettu jalkaritilä ja joka on asianmukaisesti 
luiskattu. Luiskan kaltevuus saa olla korkeintaan 5 % ja siinä tulee olla 50 mm reunasuoja 
alareunassa sekä asianmukaiset käsijohteet (900 mm) molemmin puolin. 
Ovenavaustasanteen reunassa tulee olla riittävä kontrastiero kompastumisvaaran 
välttämiseksi.

• Selkeyttämällä pyöräpysäköintiä ja suunnittelemalla Hallituskatu 23 (asiointipiste) ja 
Hallituskatu 25 (S-market) rakennuksien välille liikenneturvallinen ratkaisu. 

• Lisäämällä penkkejä rakennuksen sisäänkäynnin lähettyville kyydin odottamista ja 
levähtämistä varten.



MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

MÄNTÄN KIRKKO JA SEURAKUNTATALO.



SEURAKUNTA- HAVAINTOJA

Kirkko

• Länsitorikadun pysäköintialueelle on merkitty esteetön 
pysäköintipaikka ja se sijaitsee pysäköintiruuduista lähimpänä kirkon 
pääovea. Etäisyys pysäköintipaikalta kirkon pääovelle on noin 
30 metriä.

• Kirkon pääovella on betonivalettu luiska, jonka kaltevuus on 14 %. 
Luiskalta puuttuvat käsijohteet kirkon seinän puolelta. Luiskan viettää 
koti hiekkapihaa ja luiskan juurelle on muodostunut 30-80 mm 
kynnys.

• Kirkon pääovi on massiivinen paripuuovi, joista oikeanpuolimmainen 
avautuu ulospäin. Ovessa on pystyvetimet.

• Ovenavaustasanne on kiveä ja sille johtaa kaksi askelmaa. Portaissa 
ei ole käsijohteita eikä ovenavaustasanteella ole riittävästi  tilaa 
pyörätuolin kääntämistä varten (1500 mm x 1500 mm)

Seurakuntatalo

• Kirkkoherranvirastoon johtavat portaat Länsitorikadun puolella ovat 
jyrkät ja esteelliset. Esteetön käynti on seurakuntatalon Kirkkopolun 
puoleiselta ovelta, mutta ovi ei ole aina avoinna.

• Oven lähistöllä ei ole esteetöntä pysäköintipaikkaa.

• Portaista puuttuvat käsijohteet.

• Luiskan kaltevuus on  8 %. Luiskalta puuttuvat käsijohteet 
seurakuntatalon seinän puolelta.

• Seurakuntatalo oli suljettu ja ovi oli kävelyaikaan lukossa. Ovi on 
puukarminen lasipariovi ja oven vetimet ovat pystyvetimet.

• Ovenavaustasanne on kiveä ja sille johtaa kolme askelmaa. Portaissa 
ei ole käsijohteita eikä ovenavaustasanteella ole riittävästi tilaa 
pyörätuolin kääntämistä varten (1500 mm ulospäin oven avaamiseen 
tarvittavan tilan lisäksi.)

Kävelyllä tutustuttiin kauniiseen Mänttä-Vilppulan kirkkoon sekä viereiseen seurakuntataloon. 
Kohteet olivat kävelyn aikaan suljettu, joten kävelyllä ei päästy kokeilemaan ovien avaamiseen 
tarvittavaa voimaa tai mittaamaan sisäänkäyntien kynnyksiä.



SEURAKUNTA- TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Vanhus- ja vammaisneuvostoja kannustetaan olemaan tarvittaessa seurakunnan suuntaan kirkon 
ja kirkkoherranviraston esteettömyyden parantamiseksi: mantta-vilppula.seurakunta@evl.fi

Esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Merkitsemällä esteetön pysäköintipaikka seurakuntatalon sisäänkäynnille, jossa on luiska.

• Lisäämällä ovikello seurakuntatalon sisäänkäynnille, jolla voi ilmoittaa kirkkoherranvirastoon 
saapumisestaan, mikäli ovi on lukossa.

• Parantamalla luiskien ja portaiden esteettömyyttä lisäämällä niihin asianmukaiset käsijohteet.

• Lisäämällä penkkejä sisäänkäynnin läheisyyteen kyydin odottamista varten.

Keskustelussa kävi ilmi, että seurakuntatalon luiskan viereen pysäköivät usein tilaisuuden järjestäjät, joten oven läheisyydessä olisi tilaa esteettömillä 
pysäköintipaikoille.

mailto:mantta-vilppula.seurakunta@evl.fi


SARAPIHA 1/2

SARAPIHAN ULKOALUEITA.



SARAPIHA 2/2

SARAPIHAN SISÄÄNKÄYNNIN YMPÄRISTÖÄ.



SARAPIHA - HAVAINTOJA

Sarapiha on Mäntän terveysaseman yhteydessä toimiva vanhainkoti ja päiväkeskus.

• Opaste rakennukselle erottuu selkeästi ja siinä on hyvä kontrasti. Sisäänkäynnit on merkitty 
eri kirjaimin. Esteettömiä pysäköintipaikkoja eikä ensiapua ole merkitty. 

• Piha-alue on osittain jäsentymätön. Esteettömiä pysäköintipaikkoja ei ole merkitty kellon alle 
pääsisäänkäynnin läheisyyteen.

• Ensiavun ovella on pysäköintikielto osoitettu liikennemerkein, mutta sitä ei noudateta. 

• Sisäänkäynnin edessä on penkki, joka on asetettu nurmialueelle. Penkissä ei ole käsitukia.

• Sisäänkäynnin viereen on pysäköity polkupyöriä.

• Postilaatikko ja toinen pienempi laatikko on sijoitettu nurkkaan ulko-oven oikealle puolelle ja 
korkealle. Laatikkojen ympäristö on epätasainen ja vieressä on pyöriä.

• Ovet ovat liiketunnistimilla toimivia automaattiovia, ovenavaustasanteita ei ole. Ovien
kynnyksiä on pyritty luiskaamaan metalliluiskin ja jalkaritilöin. Ovenavauspainikkeissa ei ole 
merkitty riittävästi sisällä eikä ensiavun sisäänkäynnillä.



SARAPIHA – TOIMENPIDESUOSITUKSIA 1/2

Sarapihan esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Merkitsemällä opasteisiin esteettömät pysäköintipaikat ja ensiapu symbolein sekä riittävin 
kontrastieroin. Lisäämällä opaste myös ensiavun puolen kulkuväylälle.

• Lisäämällä Moottoriajoneuvolla ajo kielletty –liikennemerkki ensiavun kohdalle (Parkkaajantie
18 C) jo ennen pihaan tuloa sekä lisäämällä merkkiin Ei koske ambulansseja eikä takseja –
lisäkilpi. Lisäksi ambulansseille ja takseille tulee merkitä pysäköintiruudut kyseisen 
sisäänkäynnin eteen, jottei asvalttialue jää vapaaksi. 

• Lisäämällä B-sisäänkäynnin (kellon alle) läheisyyteen esteettömät pysäköintipaikat. 
Pysäköintiruudut on hyvä merkitä pihaan pihan jäsentymiseksi. Pysäköintipaikkojen 
toteutuksessa voisi harkita normia leveämpiä pysäköintiruutuja senioriväestön ja 
liikuntaesteisiä ajatellen.

• Sijoittamalla penkit uudelleen siten, että niiden lähelle pääsee myös rollaattorilla ja
pyörätuolilla. 



SARAPIHA – TOIMENPIDESUOSITUKSIA 2/2

Sarapihan esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Varaamalla pyöräpysäköinnille riittävä tila sisäänkäyntien läheisyydessä. Suosituksena on, että 
pyörätelineitä on erilaisia ja pyörille varattu tila olisi katettu.

• Sijoittamalla postilaatikko ja toinen pienempi laatikko siten, että ne ovat myös pyörätuolissa 
istuvien saavutettavissa. Sopiva asiointikorkeus on 1200ꟷ1400 mm ja laatikkojen ympäristö 

tulee olla tasainen.

• Parantamalla sisäänkäyntien ovenavaustasanteita. Mikäli ovelle johdetaan luiska, tulee luiskan 
kaltevuus olla korkeintaan 2 %. Kynnykset tulee poistaa ja jalkaritilät upottaa ovenavaus-
tasanteeseen. Ritilän rakojen enimmäisleveys saa korkeintaan olla 5 mm, jotteivat ne aiheuta 
kompastumisvaaraa.

• Parantamalla ovenavauspainikkeiden havaittavuutta riittävin kontrastieroin ja symbolein, 
esimerkiksi sinivalkoisella tarralla, jossa on pyörätuolisymboli.



KUNNANTALO

KUNNANTALON SISÄÄNKÄYNNIN YMPÄRISTÖÄ.



KUNNANTALO - HAVAINTOJA

Vilppulan keskustassa sijaitsevassa kunnantalossa sijaitsee kaupungin sosiaali- ja 
maatalouspalveluiden toimipiste. Rakennus on keskeinen taajaman keskustassa ja ihanteellinen 
sijainniltaan muihin palveluihin nähden. Kunnantalo toimii esimerkiksi äänestyspaikkana.

• Rakennus korkea ja sisäänkäynnille johtavat sekä portaat että luiska. Portaat ovat harmaat 
elementtiportaat eikä niissä ole käsijohteita eikä riittävää kontrastieroa. Luiskan jyrkkyys on 
8 % eikä siinä ole käsijohteita.

• Ovenavaustasanteella on todella suuri putoamisriski eikä tasanteella ole kaidetta Keskuskadun 
tai Mäntäntien suuntaan.

• Ovenavaustasanteelle on sijoitettu A-mainostaulu.

• Ovi on metallikehyksinen lasiovi ja ovessa on kapeat pystyvetimet. Oven avaamiseen 
tarvittava voima on 35 Newtonia eli yli kolminkertainen sallitusta.

• Ovella on yli 20 mm korkea kynnys.

• Kasvillisuus on ylikasvanutta ja rönsyilee luiskan suuntaan.



KUNNANTALO - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Kunnantalon esteettömyyttä voidaan parantaa:

• Lisäämällä portaisiin sekä luiskalle käsijohteet molemmin puolin. Käsijohteen voi johtaa koko 
ovenavaustasanteen ympäri, jolloin se toimii kaiteena ovenavaustasanteen reunassa.

• Parantamalla portaiden kontrastieroa.

• Poistamalla A-mainostaulut tai sijoittamalla ne siten, ettei niihin ole mahdollisuutta törmätä.

• Lisäämällä sisäänkäynnille sivulle päin aukeavat automaattiovet tai keventämällä nykyistä 
ovea. Oven avaamiseen tarvittava voima saa olla korkeintaan 10 Newtonia, mikä vastaa 
1 kilogramman massaa.

• Poistamalla tai luiskaamalla sisäänkäynnin kynnykset.

• Karsimalla ja siistimällä kasvillisuutta.

• Lisäämällä penkki ovenavaustasanteelle kyydin odottamista ja levähtämistä varten.
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TORIAUKIO

TORIAUKIO

NUORISOTILAT

NUORISOTILAT

KIRJASTO

KIRJASTO
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K-MARKET APTEEKKI

K-MARKET JA OSUUSPANKKIK-MARKET APTEEKKI



MUUT KOHTEET - HAVAINTOJA

Kaikki Vilppulan taajaman palveluista sijaitsevat 300 metrin kävelyetäisyydellä eli noin 
10 minuutin matkan päässä.

Tori, nuorisotilat ja kirjasto

• Torialue on värikäs ja viihtyisä 
kokoontumispaikka, johon oli sijoitettu muutama 
penkki. Kävelypäivänä torille saapui sekä 
Mäntässä että Vilppulassa Kuuloliiton kuuloauto 
(Linkki KMV-lehden uutiseen).

• Nuorisotilojen sisäänkäynti ja sisätilat eivät ole 
esteettömät. Sisäänkäynnillä on useampi porras
ja korkea kynnys. 

• Kirjaston sisäänkäynti ei ole esteetön. 
Ovenavaustasanne on ahdas eikä siinä ole 
riittävästi tilaa. Luiskan kaltevuus on yli 8 %.

K-kauppa ja Osuuspankki

• K-kaupan sisäänkäynti on esteetön, mutta 
esteettömälle pysäköintipaikalle olisi 
lyhyemmänkin matkan etäisyydellä tilaa.

Apteekki

• Apteekin sisäänkäynti ei ole esteetön.

• Kynnyksiä on useita,  120 mm porras sekä 
40-60 mm kynnys.

• Oven avaamiseen tarvittava voima on 30
Newtonia.

• Pyörätelineet on sijoitettu luiskan päälle ja neljä 
A-mainostaulua aiheuttaa kompastumisvaaran.

https://www.kmvlehti.fi/a/200926680


Vilppulan tori, nuorisotilat ja kirjasto ovat
kaupungin omistamia palveluita ja
kiinteistöjä ja niiden rakennusten
esteettömyyteen kaupungissa voidaan
vaikuttaa.

Kaupunkia kannustetaan yhdessä vanhus- ja 
vammaisneuvostojen ja palveluntarjoajien
kanssa pohtimaan Vilppulan keskustan
esteettömyyttä ja sen tulevaisuuden
ratkaisuja. 

Pukinlammen ympäristöön voidaan
esimerkiksi toteuttaa esteetön puisto
taajaman elävöittämiseksi ja ihmisten
houkuttelemiseksi keskustaan. 

MUUT KOHTEET –
TOIMENPIDESUOSITUKSIA

SUOJATIEN LUISKAUKSEN TOTEUTUKSESSA SUOSITELLAAN
KÄYTETTVÄKSI LUISKATTUA REUNAKIVEÄ, JONKA 

KALTEVUUS ON ENINTÄÄN 5 %.



MAHDOLLISET JATKOTOIMET

• Esteettömyyskävely oli vain osittainen katsaus Taidekaupungin
keskustojen esteettömyyteen muutamien esimerkkien keinoin
eikä vastaa täydellistä esteettömyyskartoitusta. Vastaavia
kastelmuksia suositellaan toteutettavaksi muihin kohteisiin ja 
julkisten palveluiden toimipisteisiin. 

• Vanhus- ja vammaisneuvostoa kannustetaan olemaan aktiivisia
havaittujen ongelmakohteiden toimenpiteiden edistämiseksi.

• Yrittäjiä voidaan kannustaa pyytämään neuvostoilta lausuntoja
tarjoamiensa palveluiden esteettömyystarkasteluiden tueksi. 
Mänttä-Vilppulan yrittäjät ja palveluntarjoajat voidaan kutsua
yhteistyöhön ja kannustaa heitä tekemään omia
esteettömyystarkasteluitaan palvelutason parantamiseksi.

• Ympäristöministeriöltä on tullut vuonna 2019 ohje muisti- ja 
ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristön toteuttamisesta.

• Linkki ohjeeseen.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161060


INVALIDILIITON OHJEITA

Linkki Invalidiliiton ohjeisiin, joista seuraavien sivujen lainaukset ovat:
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkinen-rakennus

Linkki lakitekstiin rakennusten esteettömyydestä:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241?search%5btype%5d=pika&searc
h%5bpika%5d=241/2017#Pidp451133872

Viitattu 22.10.2019 | Elina Lämsä

https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkinen-rakennus
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=241/2017#Pidp451133872
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• Vapaan yksikaistaisen kulkuväylän leveyden pitää olla vähintään 900 mm.

• Keppitekniikkaa liikkuessaan käyttävä henkilö tarvitsee 1000 mm levyisen kulkuväylän.

• Opaskoiran kanssa väylän leveys on 1100 mm ja oppaan kanssa liikuttaessa 1200 mm.

• Suositeltava enimmäiskaltevuus kulkuväylän kulkusuuntaan on 5 %. 

• Julkisten rakennusten kulkuväylät mitoitetaan niin, että niitä pitkin pääsee kulkemaan 
pyörätuolilla. Rakennusten sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi ja niissä otetaan 
huomioon kaikkien ihmisten tarpeet.

• Kulkuväylän pitää olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton. Jos kulkuväylän materiaalien 
kitkat eroavat paljon toisistaan, se voi aiheuttaa kompastumisvaaran. 

• Sivusta tai ylhäältä kulkuväylälle ulottuvat esteet ovat vaarallisia. Kulkuväylän vapaan 
korkeuden pitää määräysten mukaan olla vähintään 2100 mm. Jos esteitä ei voida poistaa, 
niihin törmääminen estetään suojakaiteiden tai kalusteiden avulla.
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Värit ja valaistus

• Väreillä ja tummuuskontrasteilla parannetaan tilan hahmotettavuutta. Esimerkiksi lattian tulee 
erottua tummuuskontrastiltaan seinästä, jotta tila on helppo hahmottaa.

• Valaistuksella lisätään viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Valaistuksen tulee olla tasainen, eikä se 
saa aiheuttaa häikäisyä. Valaistuksella voidaan korostaa esimerkiksi portaiden alkamista ja 
päättymistä ja lisätä siten liikkumisen turvallisuutta.

Opasteet ja materiaalit

• Hyvä opastus toteutetaan katkeamattomana ketjuna ja opasteet sijoitetaan paikkaan, jossa 
ne ovat helposti havaittavissa. Opasteiden saavutettavuus eri aistien avulla varmistetaan 
käyttämällä esimerkiksi koho-opasteita ja symboleita.

• Materiaalit valitaan siten, että ne lisäävät tilan viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Esimerkiksi 
akustoivilla materiaaleilla voidaan tilaan luoda miellyttävä kuunteluympäristö. 
Lattiamateriaaleilla varmistetaan liikkumisen turvallisuus, kun valitaan märkänäkin 
luistamaton materiaali.
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Porras

• Jos portaat joudutaan sijoittamaan kulkuväylän jatkeeksi, turvallisuutta voidaan lisätä 
käyttämällä lattiassa ennen alas johtavaa porrasta tummuus- ja tuntokontrastina erottuvaa 
varoitusaluetta sekä suojakaidetta tai -veräjää tapaturmien estämiseksi.

Käsijohde

• Portaat ja luiskat varustetaan molemminpuolisin 900 mm korkeudella olevin käsijohtein, jotka 
jatkuvat yhtenäisinä myös välitasanteiden kohdalla. 

• Käsijohteiden pitää jatkua vähintään 300 mm portaan tai luiskan alkamis- ja päättymiskohdan 
yli.
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Oven edustan mitoitus

• Ulko-oven edessä pitää olla tasanne, jolla mahtuu kääntymään pyörätuolilla sekä avaamaan ja sulkemaan 
oven pyörätuolissa istuen. Vapaata tilaa tarvitaan vähintään 1500 mm x 1500 mm oven avaamiseen 
tarvittavan tilan lisäksi. Tasanteen suurin sallittu kaltevuus on 2 % (1:50) ja se ei saa viettää ovelle päin.

• Jalkojenpyyhintäritilä täytyy asentaa niin, että se ei muodosta tasoeroa sisäänkäyntitasanteeseen nähden.
Sisäänkäyntitasanne sekä sinne johtavat portaat ja luiska pitäisi kattaa koko alueeltaan. Jos näin ei ole, ne 
lämmitetään lumen ja jään poistamiseksi. Sulamisvedet johdetaan viemäriin ritilällä peitetyn kynnyskaivon 
kautta kosteusongelmien välttämiseksi.

Ovet

• Rakennuksen oven ja aukon on oltava vähintään 850 millimetriä.

• Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien 
olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Tällöin kynnys tai tasoero saa olla enintään 20 millimetriä korkea, ja 
kynnys on muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla ja pyörillä varustetulla 
kävelytelineellä.

• Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen käyttöä palvelevan tilan oven on toimittava siten, että 
liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö voi sen helposti avata.
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Tuulikaappi

• Tuulikaappi mitoitetaan riittävän väljäksi apuvälineiden käytön kannalta.

• Jos ovet aukeavat tuulikaapista poispäin, riittää syvyydeksi 1500 mm ja leveydeksi 1500 mm.

• Jos ovi aukeaa tuulikaappiin, tarvitaan syvyydeksi 1500 mm lisäksi oven auetessaan 
tarvitsema tila.

• Jos tuulikaapissa joutuu kääntymään ympäri, tarvitaan vapaata tilaa vähintään 1500 mm x 
1500 mm.

• Tuulikaapissa ei pidä käyttää paksua, pehmeää mattoa, sillä se on hankala pyörätuolin 
käyttäjän kannalta. Jos käytetään ritilää, se ei saa olla liukas. Ritilän rakojen enimmäisleveys 
on 5 mm.

• Tuulikaapin oven pitää toimia samalla periaatteella kuin ulko-oven, kun käytetään 
automaattiovia. Tuulikaappi valaistaan hyvin, jotta ehkäistään häikäisyä, 
kun siirrytään päivänvalosta sisätiloihin.



LUISKA

Luiskan sijainti ja muoto

• Luiska alkaa ja päättyy aina tasanteelle ja se ei voi lähteä suoraan ovelta.

• Tasanteiden mitoituksessa otetaan huomioon mahdollinen kääntymiseen tarvittava tila.

• Luiskan käännöskohdassa tasanne on vaakasuorassa.

• Luiskassa ei saa olla sivukaltevuutta ja sen on myös oltava suora kulkusuuntaan.

• Luiskan alareunassa on 50mm korkea reunasuojus ja molemmin puolin käsijohteet

Luiskan mitoitus

• Suositeltava luiskan kaltevuus on enintään 5 % (1:20) ja enimmäiskaltevuus 8 % (1:12,5).

• Varsinkin ulkotiloissa käyttökelpoinen luiska on kaltevuudeltaan enintään 5 % (1:20). hyvin, 
jotta ehkäistään häikäisyä, kun siirrytään päivänvalosta sisätiloihin.



LEVÄHDYSPAIKKA

Levähdyspaikka ja kaluste

• Levähdyspaikkojen suositellaan sijaitsevan esteettömyyden erikoistasolla 50 metrin päässä toisistaan.

• Perustason etäisyydeksi suositellaan korkeintaan 250 metriä eli noin 5 minuutin kävelyä.

• Levähdyspaikat sijoitetaan kulkuväylien ulkopuolelle, jotta ne eivät aiheuta törmäysvaaraa. 
Levähdyspaikalle pitää olla esteetön pääsy esimerkiksi pyörätuolilla. Tämä tarkoittaa sitä, että 
levähdyspaikka sijaitsee samassa tasossa kulkuväylän kanssa, ja sen pintamateriaali on sekä tarpeeksi 
kova että ympäristöstään poikkeava.

• Esteettömällä levähdyspaikalla kalusteet erottuvat tummuuskontrastin avulla, jotta heikkonäköisen on 
mahdollista tunnistaa ne. Lisäksi levähdyspaikan kiveyksellä penkin vieressä on tila pyörätuolin tai muun 
pyörällisen apuvälineen käyttäjää varten.

• Asianmukaisesti suunnitellut kalusteet luovat viihtyisyyttä. Osa penkeistä varustetaan käsituilla ja 
selkänojalla. Käsituen pitää olla irrotettava, tai se sijoitetaan penkin keskelle, jotta pyörätuolin käyttäjä voi 
tarvittaessa siirtyä penkille.

• Penkin tai tuolin istuintason pitää olla vaakasuora, ei esimerkiksi taaksepäin kallistettu. Kun istuimen 
alaosa on avoin, on istuimelta helppo nousta ylös. Lisäksi istuimen etureuna on pyöristetty. Istuimen 
sopiva syvyys on 300-400 mm.

• Kalusteet eivät saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälleen, joten niissä ei saa olla teräviä tai rikkinäisiä osia eikä 

puupinnoista saa irrota tikkuja. 
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