TIETOA ORIMATTILAN URHEILUTALON ESTEETTÖMYYDESTÄ
1. SAAPUMINEN URHEILUTALOLLE
Henkilöautolla tai kevyen liikenteen väyliä pitkin
 Osoite: Opintie 8, 16300 Orimattila. Opasteet Lahdentieltä ja seuraavaksi Koulutieltä, josta
käännytään Opintielle.
 Asfaltoitu pääpysäköintialue sijaitsee urheilutalon edustalla noin 70 metrin päässä
pääsisäänkäynnistä. Huom. ei esteettömiä autopaikkoja!
 Esteettömät pysäköintipaikat (3 kpl) sijaitsevat pääsisäänkäynnin vastakkaisella puolella, josta on
matkaa 1. kerroksen vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille 20 metriä. Kulku pysäköintipaikoille on kevyen
liikenteen väyliä pitkin Koulutien kautta Yhteiskoulun/Erkko-lukion parkkipaikkojen lävitse tai
Opintieltä pääsisäänkäynnin läheisyydestä.

Linja-autolla
 Lähimmältä Vesitornintien linja-autopysäkiltä (Lahdentie) on matkaa urheilutalolle noin 600 metriä
(reitti osaksi hiekkatietä, ei valaistu kokonaan eikä kunnossapidetty talvella).
 Toiseksi lähimmältä Koulutien pysäkiltä (Lahdentie) on matkaa urheilutalolle reilu kilometri
asfaltoitua ja valaistua kevyenliikenteen väylää pitkin.

Saattoliikenne
 Saattoliikenne voi pysähtyä urheilutalon eteen pääsisäänkäynnin luokse.
 Saattoliikenteen alue on asfaltoitu, tasainen, pääosin valaistu ja kunnossapidetty myös talvella.

2. SISÄÄNKÄYNNIT
Pääsisäänkäynti
 Sijaitsee Opintien varrella.
 Sisäänkäynnistä on kulku 1. kerrokseen palvelupisteelle,
kahvioon, palloiluhallin katsomoon, uimahalliin, fysioterapian
vastaanottoon ja kuntosaliin.
 Sisäänkäynnin edusta on tasainen ja valaistu.
 Sisäänkäynnille johtavat leveät ja korkeat osin katetut portaat.
Portaat voivat olla vaikeat hahmottaa.
 Ovien edustalla on riittävästi vapaata tilaa. Ovien yhteydessä on
korkea kynnys. Ovet erottuvat hyvin taustastaan. Ovien
avaaminen voi olla raskasta.

Urheilutalon pääsisäänkäynti

Ensimmäisen kerroksen vaihtoehtoinen sisäänkäynti
 Sijaitsee pääsisäänkäynnistä katsottuna vastakkaisella
puolella. Kulku sisäänkäynnille niin urheilutalon edustalta
Opintieltä kuin Koulutien kautta Yhteiskoulun/Erkko-lukion
parkkipaikkojen lävitse. HUOM. Kulku kevyen liikenteen
väyliä pitkin ja jyrkähköjen ylämäkien kautta.
 Sisäänkäynnistä on esteettömin kulku 1. kerrokseen
palvelupisteelle, kahvioon, palloiluhallin katsomoon,
uimahalliin, fysioterapian vastaanottoon ja kuntosaliin.
 Sisäänkäynnin yhteydessä esteettömät pysäköintipaikat
 Sisäänkäynti on tasainen ja katettu, ei portaita. Ovien
edustan vapaa tila ja ovien vapaa leveys ovat riittävät
esteettömään kulkemiseen. Ovet erottuvat hyvin taustastaan.
Ovissa on korkea kynnys ja ovien avaaminen voi olla raskasta.

1. kerroksen vaihtoehtoinen sisäänkäynti

Vaihtoehtoinen sisäänkäynti uimahalliin ja kuntosaliin
 Sijaitsee pääsisäänkäynnistä katsottuna vasemmalla sivustalla. Kulku
sisäänkäynnille on kevyen liikenteen väylältä, joka on yhteydessä
Opintiehen. Kuljettaessa sisäänkäynnille urheilutalon edustalta, joudutaan
kulkemaan jyrkähkön ylämäen kautta.
 Sisäänkäynnistä on kulku uimahalliin sekä kuntosalille, joihin kuljetaan
sähköisen kulunvalvontapuomin läpi. HUOM. sisäänkäynnistä ei ole
mahdollista kulkea pyörätuolilla tai lastenrattailla.
 Sisäänkäynnin ovi erottuu hyvin taustastaan. Oven edustalla ei ole
riittävästi vapaata tilaa ja oven yhteydessä on korkea kynnys. Ovi voi
Vaihtoehtoinen sisäänkäynti
olla raskas avata.
uimahalliin ja kuntosaliin

Pohjakerroksen sisäänkäynti
 Sijaitsee pääsisäänkäynnin vieressä Opintien varrella.
 Sisäänkäynnistä on kulku palloiluhalliin, monitoimisaliin, juoksusuoralle,
tilaussaunaan ja näiden pukuhuonetiloihin.
 Sisäänkäynnin oville johtaa tasainen asfaltoitu kulkuväylä.
 Ovien edustan vapaa tila ja ovien vapaa leveys ovat riittävät esteettömään
kulkemiseen. Sisäänkäynnin ovet erottuvat hyvin taustastaan. Ovien
yhteydessä on korkea kynnys. Ovet voivat olla raskaat avata.

Pohjakerroksen sisäänkäynti

Kartta Urheilutalon ympäristöstä ja sisäänkäynneistä

SISÄTILAT YLEISESTI
 Urheilutalossa on kaksi kerrosta, joiden välissä ei ole hissiä vaan portaat. Sisätiloissa ei ole
esteellisiä tasoeroja, vain muutama kynnys ovien yhteydessä.
 Kulkua eri tiloihin ei ole opastettu. Tilat on merkitty vain tekstiopasteilla (ei pistekirjoitusta).
 Käytävien ja ovien vapaa tila sekä vapaa leveys mahdollistavat pääosin esteettömän liikkumisen
tilasta toiseen. Kulkemista sisätiloissa voi vaikeuttaa raskaat ovet ja tukikaiteiden puuttuminen.
 Sisätilojen käytävät, seinät, ovet ja kalusteet erottuvat pääosin tummuuskontrastierojen avulla
toisistaan. Valaistus ei ole aina tasainen eikä aina riittävä, mutta valaistus ei häikäise.
 Sisätiloissa ei ole induktiosilmukkaa. Ilmanvaihto voi aiheuttaa paikoin häiritsevää taustamelua.

PALVELUPISTE, KASSA JA KAHVIO
 Palvelupiste, kassa ja kahvio sijaitsevat 1. kerroksessa ja samassa kerroksessa kuin pääsisäänkäynti
sekä kaksi vaihtoehtoista sisäänkäyntiä. Niillä on mahdollisuus asioida istuen tai seisaaltaan.
Tiloissa on mahdollista liikkua esteettömästi pyörätuolilla tai apuvälineen kanssa.

ESTEETTÖMÄT WC-TILAT
 1. kerroksen esteetön wc sijaitsee käytävällä, josta on pääsy uimahallin pukuhuoneisiin,
ryhmäpukuhuoneisiin ja kuntosalille. Wc-tilaan on esteetön pääsy suoraan ensimmäisen kerroksen
aulasta, mutta tilaan kuljetaan sähköisen kulunvalvontajärjestelmän portin kautta. Portti avataan
pyydettäessä viereiseltä palvelutiskiltä. Wc:n käyttö ei ole sidottu käyttäjän sukupuoleen. Wc on
auki aina urheilutalon aukioloaikoina. Wc:ssä on istuimen yhteydessä molemmin puolin käsituet.
 Uimahallin esteetön wc sijaitsee allastiloissa. Wc-tilaan on esteetön pääsy suoraan allastiloista.
Wc:n käyttöä ei ole sidottu käyttäjän sukupuoleen. Wc on auki aina uimahallin aukioloaikoina ja
käytettävissä ilman erillistä pyyntöä. Wc:ssä on istuimen yhteydessä toisella puolella käsituki.
 Pohjakerroksen ainoa esteetön wc sijaitsee sisäänkäynnistä katsottuna rakennuksen vastakkaisessa
päässä palloiluhallin, juoksusuoran ja kerrosten välisten portaiden läheisyydessä. Wc:n käyttö ei ole
sidottu käyttäjän sukupuoleen. Wc on aina rakennuksen aukioloaikoina auki ja käytettävissä ilman
erillistä pyyntöä. Wc:ssä ei ole istuimen yhteydessä käsitukia.

PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT SEKÄ SAUNAT
 Pukeutumis- ja peseytymistilat sijaitsevat aina samassa kerroksessa kuin liikuntatila ja niihin on
pääosin esteetön pääsy.
 Pukeutumistiloissa on pääsääntöisesti riittävästi tilaa esteettömään liikkumiseen ja toimimiseen
avustajan kanssa. Tilojen seiniä reunustavat puiset penkit. Uimahallin pukeutumistiloissa on kaapit
ja muissa tiloissa naulakot vaatteiden säilytystä varten.
 Vain uimahallin peseytymistiloissa on siirrettävä suihkuistuin sekä lainattava rollaattori ja
suihkupyörätuoli. Suihkuissa ei ole korkeussäätöjä eikä käytettävissä ole irrallisia käsisuihkuja.
 Uimahallin saunojen ja tilaussaunan ovien vapaa leveys ei mahdollista esteetöntä kulkemista
saunoihin pyörätuolilla.

LIIKUNTATILAT
 Liikuntatiloihin on pääosin esteetön pääsy lukuun ottamatta mahdollisia raskaita ovia.
 Liikuntatiloissa on pääosin riittävästi vapaata tilaa apuvälineillä liikkumista ja apuvälineiden
säilyttämistä varten.
 Uimahallissa on allastuolihissi, joka ei ole kuitenkaan itsenäisesti käytettävissä.

PALLOILUHALLIN KATSOMO
 Palloiluhallin katsomoon on esteetön kulku ensimmäisen kerroksen kahviosta ja aulatilasta.
 Katsomossa portaat, jotka ovat ainoa kulkureitti eri katsomonosiin.
 Katsomossa ei ole riittävästi vapaata tasaista tilaa eikä pyörätuolia käyttäville omia erillisiä paikkoja.
Pyörätuolilla tulevan on jäätävä oven eteen ensimmäiselle tasanteelle kulkuväylälle.

