Majoitustilojen esteettömyyden
ja saavutettavuuden tarkistuslista
Opastus
• Opasteet ovat tarpeeksi isokokoisia (esimerkiksi kirjasinkoko vähintään
7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m)
• Opasteissa on tummuuskontrasti taustan ja tekstin tai symbolin ja
taustan välillä.

Ulkotilat
• Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee majoitusliikkeen esteettömän
sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
• Majoitusliikkeellä on esteettömät autopaikat
(leveys 3,6 m ja pituus 5 m).
• Esteettömät autopaikat on merkitty pyörätuolisymbolilla.
• Esteettömät autopaikat sijaitsevat lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä.
• Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja saattoliikenteen
pysähdyspaikoilta sisäänkäynnille ovat vähintään 1,2 m leveitä.
• Kulkureitillä ei ole törmäysvaaraa aiheuttavia kalusteita.
• Kulkureitit ovat pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia.
• Kulkureitin varrella olevien portaiden rinnalla on luiska, jonka kaltevuus
on enintään 5 % ja leveys on vähintään 90 cm.
• Luiskissa ja portaissa on molemminpuoliset käsijohteet.
• Kulkureittien valaistus on tasainen ja häikäisemätön.
• Kunnossapidolla hoidetaan kulkureittien ja pysäköintipaikkojen
käytettävyys ympäri vuoden.

Sisäänkäynti
• Sisäänkäynti on helposti havaittavissa.
• Sisäänkäynti on valaistu.
• Sisäänkäynnissä ei ole tasoeroja.
• Ulko-oven edessä on tasanne (vähintään 1,5 m x 1,5 m).
• Jos sisäänkäynti ei ole esteetön, niin esteetön sisäänkäynti on opastettu
toisen reitin kautta.
• Ovi on kevyt avata.
• Ovi on avattavissa yhdellä kädellä.
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• Oven vapaa leveys on vähintään 85 cm ja mahdollisen kynnyksen
korkeus on enintään 2 cm.
• Oven avauspuolella oven ja seinän tai muun kiinteän rakenteen välinen
etäisyys on vähintään 40 cm.
• Jos sisäänkäynnissä on pyöröovi, on vieressä myös kevyttoiminen
kääntöovi.
• Tuulikaappi on tarpeeksi tilava, jotta tuulikaapista mahtuu kulkemaan
esimerkiksi pyörätuolilla.
• Jos sisäänkäynnissä on lasiovet, niihin törmääminen on estetty
huomiomerkeillä tai lasiruudut on jaettu puitteilla.

Sisätila
• Tila on helppo hahmottaa.
• Kalusteet erottuvat tummuuskontrastin avulla ympäristöstä.
• Tilassa on erikorkuisia istuimia.
• Palvelutiskin korkeus on 80–90 cm.
• Palvelutiskissä on kepinpidike.
• Tilassa on vapaata lattiatilaa pyörätuolilla kääntymistä varten Ø 150 cm.
• Tilassa ei ole tasoeroja tai tasoerojen yhteydessä on esteetön luiska tai
nostin.
• Esteetön wc-tila on sijoitettu muiden wc-tilojen yhteyteen.
• Esteetön wc-tila on helposti löydettävissä.
• Valaistus on tasainen ja häikäisemätön.
• Tilassa ei ole häiritsevää taustamelua.
• Opasteiden koko on suhteessa katseluetäisyyteen (esimerkiksi
kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m).
• Opasteissa on tummuuskontrasti taustan ja tekstin tai symbolin ja
taustan välillä.
• Useampikerroksisissa rakennuksissa on käytössä hissin, jonka korin koko
on vähintään 110 cm x 140 cm.
• Käynti hisseille on esteetön.
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Porrashuoneet
• Lattia, seinät, portaat ja käsijohteet erottuvat selkeästi toisistaan
valaistuksen ja tummuuskontrastien avulla.
• Portaat ovat suoravartiset.
• Käsijohteet ovat yhtenäiset ja molemmin puolin porrasta.
• Askelmien etureunassa on tummuuskontrastiraita.
Ruokailutilat
• Kulkureitti ruokailutiloihin on esteetön.
• Kulkuväylien leveys kalusteiden kohdalla on vähintään 90 cm.
• Tilassa ei ole tasoeroja tai tasoerojen yhteydessä on esteetön luiska tai
nostin.
• Palvelutiskien ja noutopöytien korkeus on 80–90 cm.
• Kaikki ruokapöydät eivät ole kiinteitä, ja niiden ääreen voi asettua
esimerkiksi pyörätuolilla.
• Mahdollinen tanssialue on esteettömästi saavutettavissa.
• Mahdolliselle ulkoterassille on esteetön pääsy.
• Valaistus on häikäisemätön.
• Käytössä on esteetön wc.
Majoitushuoneet
Vähintään 5 % hotellin majoitustiloista, kuitenkin vähintään yksi
majoitushuone, soveltuu liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle ja tämän
avustajalle.
• Oviaukon vapaa leveys on vähintään 85 cm ja mahdollisen kynnyksen
korkeus on enintään 2 cm.
• Oven välittömässä läheisyydessä on vapaata tilaa Ø 150 cm oven
molemmin puolin.
• Ovilevyn sisäpuolelle, 80 cm korkeudelle vaakatasoon on asennettu
60 cm pitkä lankavedin.
• Oven avauspuolella on oven ja seinän tai muun kiinteän esteen välinen
etäisyys vähintään 40 cm.
• Kulkuväylät ovat vähintään 90 cm leveitä.
• Kalusteet ovat helposti siirreltäviä.
• Vapaa tila yhden vuoteen toisella puolella on vähintään 150 cm.
• Huoneessa toteutuu Ø 150 cm vapaa tila.
• Erilaiset käyttökytkimet ja pistorasiat ovat saavutettavissa pyörätuolista
käsin.
• Vaateripustintanko tai vaatekoukkuja on useammalla eri korkeudella
(110–160 cm).
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Esteettömässä huoneessa on liikkumis- ja toimimisesteiselle soveltuva
wc- ja pesutila. Puolet näistä wc- ja pesutiloista, kuitenkin vähintään yksi,
on varustettu liikkumisesteiselle henkilölle, ja muut on varustettavissa
sellaisiksi tarpeen mukaan.
• Kylpyhuoneen oven vapaa leveys on vähintään 85 cm
• Kylpyhuoneen oven ulkopuolella on tilaa vähintään Ø 150 cm.
• Kylpyhuoneessa on tilaa vähintään Ø 150 cm.
• Wc-istuin on varustettu molemminpuolisilla, wc-istuimen takana olevaan
seinään kiinnitetyillä kääntyvillä käsituilla.
• Wc-istuimen toisella puolella on vapaata tilaa vähintään 80 cm (jos wcistuimen vieressä on suihku, niin 90 cm).
• Pesualtaan alla on vapaata tilaa (syvyys vähintään 60 cm ja
korkeus 67 cm).
• Pesualtaan yläpuolella olevan peilin alareuna on 80–90 cm:n
korkeudella.
• Ripustuskoukkuja on useammalla korkeudella 110–180 cm.
• Roskakori on ilman kantta tai avattavissa yhdellä kädellä.
• Saippuat, käsipaperit, yms. on sijoitettu siten, että niitä ylettyy
käyttämään pyörätuolista.

Muuta
• Majoitusliikkeen verkkosivuilla on tietoa tilojen esteettömyydestä ja
palvelun saavutettavuudesta.
• Henkilökunta ottaa huomioon avustamista tarvitsevat asiakkaat ja
tarvittaessa avustaa heitä.
• Avustaja- ja opaskoirat ovat tervetulleita.
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