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ELEKTRONISEN URHEILUN ESTEETTÖMÄN  
TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄN OPAS 

 

 

Ennakkotieto 

 Tapahtuman verkkosivuilla on tietoa tapahtuman esteettömyydestä, kuten esteettömistä 
wc:istä, esteettömistä pesutiloista sekä tapahtuma-alueesta. 

 Aluekartasta löytyy tieto esteettömästä sisäänkäynnistä, esteettömistä kulkureiteistä 
sekä esteettömistä wc:istä ja pesutiloista.  

 Jos majoitustila on tapahtumassa esteellinen, tapahtuman järjestäjä selvittää 
mahdollisuutta majoittua läheisessä hotellissa esteettömästi. Järjestäjä tekee 
muutaman ennakkovarauksen esteettömistä huoneista tapahtuma-ajalle ja lisää tämän 
ennakkotiedon myös verkkosivuille. Osallistuja hoitaa huoneen varaamisen ja 
maksamisen hotellille. 

 Tapahtumanjärjestäjä selvittää ennakkoon tarvetta korkeussäädettäville pöydille. Jos 
joku tarvitsee korkeussäädettävän pöydän, järjestäjä selvittää mahdollisuutta järjestää 
pöytä sitä tarvitsevalle. Pöytä on sijoitettava esteettömälle pelipaikalle. Pöydän 
sijoituksessa on huomioitava sekä pelattava peli että sijoittelun järkevyys pelaajan 
mahdollisen joukkueen kannalta.  

Saapuminen kohteeseen 

 Opasteet tapahtumaan ja esteettömälle sisäänkäynnille ovat selkeitä ja helppolukuisia, 
ja niitä on riittävästi. 

 Kulkuväylät kohteeseen ovat tasaisia, kovapintaisia, luistamattomia ja riittävän leveitä. 
Ulko-oven vapaan kulkuaukon leveys on 900mm.   

 Pysäköintipaikat ovat lähellä. Esteettömät pysäköintipaikat ovat selkeästi merkittyjä ja 
leveydeltään vähintään 3600mm. Saattoliikenteen pysähtymismahdollisuus on 
esteettömän sisäänkäynnin läheisyydessä. 

 Tapahtuman järjestäjät ovat tarvittaessa valmiina auttamaan tavaroiden saamisessa 
autosta sisälle. Ennakkotiedoista löytyvät ohjeet, miten ja mistä puhelinnumerosta apua 
voi pyytää.  
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Sisäänkäynti 

 Sisäänkäynti on katettu, hyvin valaistu ja helposti havaittavissa.  
 Tapahtumapaikalle pääsee ilman tasoeroja, mahdollisten portaiden läheltä on löydyttävä 

joko loiva luiska tai hissi. Vaihtoehtoinen esteetön reitti on opastettu.  

Tapahtuma 

 Tapahtumajärjestäjät ovat valmistautuneet avustamaan ja opastamaan tai paikalla on 
yleisavustajia.  

 Tapahtumajärjestäjät ja yleisavustajat erottuvat selkeästi vieraista esim. vaatetuksen 
avulla.  

 Keskeiset toimintatilat on varustettu toimivalla induktiosilmukalla ja ne ovat merkitty 
induktiosilmukkatunnuksella.  

 Ilmoittautumistiskillä on mahdollisuus asioida istuen. Avustajilla ja oppailla on 
maksuton sisäänpääsy tapahtumaan.  

 Pelastussuunnitelmassa on otettu huomioon liikkumis- ja toimintaesteiset henkilöt. 

 

 

 

Kuva 1. Kulkuväylät ovat tarpeeksi leveitä ja vapaakulkuisia.   
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Kulkuväylät 

 Kulkuväylät ovat tasaisia, kovapintaisia, luistamattomia ja riittävän leveitä. 
 Ovet on helppo avata ja niiden vapaa kulkuaukko on vähintään 850mm. 
 Kaapelisuojat on sijoitettu niin, että ne on mahdollista kiertää sujuvasti. Jos kuitenkin 

kulkureitillä on kaapelisuoja maassa, kulku kaapelisuojan yli on luiskattava (katso 
kuvapari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelialue ja lavat 

 Valaistus on riittävä ja häikäisemätön. Jos tila on pimennetty, on henkilökunnalta 
mahdollisuus saada opastus omalle paikalle. Opastajan on varauduttava tuomaan reitille 
lisävaloa esimerkiksi taskulampulla. 

 Kalusteet ja välineet erottuvat tummuuskontrastina taustastaan.  
 Lavalle tai loppupelien areenoille pitää olla myös esteetön kulku. Luiskan kaltevuus on 

sisällä enintään 8 % ja sen leveys on vähintään 900mm.  
 Esteettömät pelipaikat on varattava ennakkoon niitä tarvitseville.  

 

 

Kuva 2. Kaapelit eivät saa olla keskeisillä kulkureiteillä tai ne on suojattava tarpeeksi loivalla 
luiskalla (vasen kuva www.elpac.fi). Oikealla olevassa kuvassa näkyvä luiska on liian 
jyrkkäkulmainen pyörätuolilla ylitettäväksi.   
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Oheistapahtumat 

 Kaikki oheisohjelmat ja yritysten tai yhteistyökumppaneiden esittelytilat ovat 
esteettömiä.  

 Esittelypisteillä ei saa olla rakenteita, jotka estävät pyörällisillä apuvälineillä pääsyn 
näyttelytiloihin tai ne on luiskattava.  

 Järjestäjä huolehtii, että muut toimijat saavat asiasta riittävän tiedon esteettömyydestä 
ennakkoon. Järjestäjä tarkistaa tilat ennen tapahtuman alkua.  

Esteettömät wc:t 

 Tapahtumapaikalta löytyy esteetön wc (ns. inva-wc). Isossa tapahtumassa tarvitaan 
useampi esteetön wc.  

 Käytettäessä siirrettävää wc-kalustoa, osan niistä on oltava esteettömiä. 
 Esteettömien wc-tilojen määrässä ja sijoituksessa otetaan huomioon, ettei käyttäjän eikä 

avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen käyttää niitä.  
 Mikäli esteetöntä wc-tilaa ei ole mahdollista pitää lukitsemattomana tai se on sijoitettu 

tilaan, minne ei ole tapahtumasta vapaata kulkua, varmistetaan että ohjeet wc:n 
löytämiseksi ja oven avaamiseksi ovat selkeät ja että apua saa tarvittaessa 
henkilökunnalta.  

Kuva 3. Lavalle on oltava luiska.    
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Yöpyminen, ruokailu ja muu ruoka- ja juomahuolto 

 Keskeisten tapahtumatilojen lisäksi myös oheistilat ja sosiaalitilat ovat esteettömiä. Näitä 
tiloja ovat mm. kahviot, ravintolat, ruokailutilat, kokoustilat, varastotilat ja nukkumatilat.  

 

 

 

 

 

 

Esteetön sisäänkäynti  

Kuva 4. Esimerkki mallikartasta, johon on merkattu esteetön reitti, esteettömien 
wc:iden paikat sekä pöydät, joissa on induktiosilmukat.     


