
 Esteettömyys pyörätuolilla liikkuville 

Kulkureitti pääsisäänkäynnille: jalkakäytävä, jossa pieni sivuttainen kallistuma. 

Pääsisäänkäynti: automaattiset, sivuttain avautuvat kaksoisovet, joiden edessä, takana ja 

välissä on vapaata tilaa. Oviaukon leveys vähintään 84 cm.  

Vastaanottotiski: korkeus 115 cm.  

Sisätilat: tuloaulasta kaksi askelmaa alaspäin sijaitsee pieni lobby, jossa on istuinpaikkoja. 
Vastaanottoaulasta pääsee hissillä huonekerroksiin sekä ravintolaan ja portaikkoon, josta 
pääsee huonekerroksiin, wc-tiloihin sekä sauna- ja allasosastolle. Jokainen huonekerros on 
erotettu portaikosta ovella, joka ei avaudu automaattisesti. 

Esteettömyys näkövammaisille 

Kulkureitti pääsisäänkäynnille: kulkualue varattu jalankulkijoille. 

Pääsisäänkäynti: automaattiset, sivuttain aukeavat lasiset kaksoisovet, joissa kontrastivärit.  

Vastaanottotiski: näköyhteys pääovelta ilman tasoeroja. 

Sisätilat: vastaanottoaulan lobbysijaitsee kaksi askelmaa alempana ja askelmat ovat 
kontrastimerkityt. Lobbytiloissa on istumapaikkoja. Vastaanottoaulasta pääsee hissillä 
huonekerroksiin sekä ravintolaan ja portaikkoon, josta pääsee huonekerroksiin, wc-tiloihin 
sekä sauna- ja allasosastolle. Jokainen huonekerros on erotettu portaikosta ovella, joka ei 
avaudu automaattisesti. 

Esteettömyys kuulovammaisille 

Hälytyslaite näkyvillä. 

 

Esteettömyys astmaatikoille ja allergikoille 

Palvelu- ja opaskoirat sallittuja. 

 



 Esteetön pysäköinti 

Hotellin edessä ei ole erillistä esteetöntä pysäköintipaikkaa, mutta pysäköintipaikkoja on 

rajoitettu määrä alle 10 metrin päässä pääsisäänkäynniltä. Vieraille on pysäköintipaikkoja 

myös hotellin sisäpihalla. 

 Vastaanottoaulan asiakas-wc 

● yksi naisten ja yksi miesten wc, ovet merkitty kyltein 

● ovissa ja sisustuksessa värikontrastit 

● sensoriohjattu hana 

● lukitus sisäpuolelta  

● ripustinkoukku vaatteille/laukuille 160 cm:n korkeudella 

● yhdessä wc:ssä käsinoja 

 

Esteetön hissi 

● pinta-ala 120x107 cm 
● oviaukon leveys 80 cm 
● automaattinen liukuovi tai automaattinen ovenavaus 
● ohjauspaneeli hissin ulkopuolella 110 cm:n korkeudella 
● käsijohdin hissin pidemmällä seinällä 
● sisääntulon painike, hälytys sekä hätäpuhelin merkitty kyltein  

Yksi hotellihuone liikuntaesteisille. 

       Esteetön huone 

● kaksi toisiinsa yhdistettävää huonetta 
● kuva- ja kohokyltit 195 cm:n korkeudella 
● oven takana tilaa 110x150 cm  
● kontrastivärein merkitty helposti avattava ovi 
● oviaukon leveys 77 cm, kynnys 4 cm 
● työpöydän korkeus 71 cm 
● ripustinkoukut 162 cm:n ja 198 cm:n korkeudella 

Suihkuallas 

● suihkualtaan oviaukon leveys 71 cm ja kynnys 3,5 cm 
● suihkutilassa käsikahva/käsijohdin 
● käsisuihku 


