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Esteettömyys pyörätuolilla liikkuville

Kulkureitti pääsisäänkäynnille: Museon pääsisäänkäynnin sivustalla on invapysäköintipaikka, josta 
alkaa pääsisäänkäynnille johtava pyörätuoliluiska. Yleiseltä pysäköintialueelta sisäänkäynnille 
kuljettaessa on ylitettävä liikennöity ajotie.

Pyörätuoliluiska rakennuksen ulkopuolella: Pääovelle johtavan luiskan leveys on 90 cm ja 
kaltevuus 9,43 %. Luiskan oikella puolella on kaide.

Pääsisäänkäynti ja vastaanottotiski: Pääovi on 80 cm leveä ja sen kynnys on varustettu luiskalla. 
Vastaanoottotiski on pääoven oikealla puolella ja sen korkeus on 101 cm. Vastaanoton takana, 
samalla tasolla, sijaitsee museokauppa.

Pääoven oikella puolella on ovikello. Ulko-ovi on yleensä auki museon aukioloaikoina. Myös 
vastaanottotiskillä on soittokello. Henkilökunta on joko vastaanotossa tai näyttelytiloissa.

Luiskat sisätiloissa: Museotilat ovat pohjakerroksessa neljällä tasolla, joita yhdistävät 
pyörätuoliluiskat. 

Luiska 1, sisääntuloaula: kaltevuus 11,4 ja leveys 150 cm, liukuesteinen lattiapinta.

Liuska 2, pääsy sisääntuloaulasta: kaltevuus 19,1%, leveys 150 cm.

Liuska 3, museokaupasta (pituus 3,4 m): kaltevuus 9,63%, leveys 117 cm.

Liuska 4 museossa (pituus 2,1 m): kaltevuus 19,8%, leveys 150 cm, liukuesteinen lattiapinta.

Esteettömyys näkövammaisille

Kulkureitti pääsisäänkäynnille: Pysäköintipaikalta sisäänkäynnille kuljettaessa on ylitettävä 
liikennöity ajotie. Tie kallistuu loivasti.



Pääsisäänkäynti ja vastaanottotiski: pääovelle johtavat kontrastivärein merkityt 10-askelmaiset 
portaat, joita reunustaa kaide. Pääoven kynnys on merkitty kontrastivärein. Vastaanottotiski on 
pääsisäänkäynnin vieressä oikealla ja sen takana on museokauppa.

Pohjakerroksessa sijaitsevat museotilat on neljässä eri tasossa, joiden välillä on luiskat. Useimpien 
huoneiden oviaukoissa on matalat kynnykset. Yhtä  luiskaa lukuun ottamatta, on luiskien sivuilla 
vaalealla kontrastivärillä merkitty kaide. Jokaisessa näyttelyhuoneessa on istumapaikkoja.

Esteettömyys kuulorajoitteisille

Ulko-oven oikealla puolella on ovikello. Sisällä, vastaanottotiskin oikella puolella on soittokello. 
Vastaanottotiskin kassa on varustettu induktiosilmukalla. 

Esteettömyys astmaatikoille ja allergikoille

Tiloihin ei saa tuoda eläimiä opas- ja palvelukoiria lukuun ottamatta. Vierailijoita muistutetaan 
siitä, että museossa on täytettyjä eläimiä, kuten lintuja, jotka saattavat aiheuttaa herkille 
allergiaoireita.

Esteetön pysäköinti

Hiekkapohjainen pysäköintialue on tien toisella puolella, noin 50 m. museosta. Myös museon 

eteen, asvaltoidulle alueelle, on mahdollista invapysäköidä.

Asiakas-wc

• wc-opaste ovessa

• ovessa kontrastiväri

• yhden käden vesihana

• ovi voidaan lukita sisäpuolelta



Esteetön wc

• wc-opaste ovessa

• lattia-ala 209x217 cm

• oven leveys 87 cm, kynnys 2 cm

• wc-istuimen korkeus vähintään 46 cm (noin 53 cm)

• tukikahva oikealla puolella

• vetokahva oven sisäpuolella

• yhden käden vesihana

• voidaan lukita sisäpuolelta yhdellä liikkeellä


