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ESTEETTÖMYYS NAANTALIN ASUNTOMESSUILLA 

 

Tämä esteettömyysopas on toteutettu Naantalin Asuntomessujen tilauksesta. 
Naantalin asuntomessuilla on 34 kohdetta (kohteet 1–5 ja 7–35). Kartoituksessa 
on tarkasteltu messukohteiden esteettömyyttä messuvieraan kannalta.  

Raportissa esitetty luokittelu koskee vain pääsyä messukohteiden 
sisääntulokerrokseen.  

Messualueella on huomattavia korkeuseroja ja alueella on paljon 
useampikerroksisia messukohteita. 

Kartoituksessa on selvitetty messualueen kulkureittien, yleisötilojen ja 
näyttelykohteiden sisäänpääsyn messuaikainen esteettömyys.  

Kartoituksen tekohetkellä kulku joihinkin kohteisiin on voinut olla esteellinen, 
vaikka itse messuilla niissä olisi luiskat. Tämän kartoituksen tiedot perustuvat 
tilanteeseen 12.7.2021 klo 12:00. Tämän jälkeen mahdollisesti lisättyjä luiskia 
tai muita tehtyjä muutoksia ei ole tässä voitu ottaa huomioon. 

 
 
Kirsti Pesola   Olli Nordberg   
Esteettömyyskartoittaja, TkL, arkkit. SAFA Esteettömyyskartoittaja 
Kynnys ry    Kynnys ry 
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MESSUALUEEN ESTEETTÖMYYS 
 
 
Pysäköinti ja lipunmyynti 
Esteettömiä autopaikkoja on 9 kpl. Ne on merkitty messualueen karttaan 
(invapysäköinti) ja ne sijaitsevat pääportin läheisyydessä. Reitti pysäköinti-
alueelta pääportille on esteetön.  
 
Asiakaspalvelupiste 
Asiakaspalvelupiste messuportin ulkopuolella palvelee esim. lippuasioissa ja 
muissa sisäänpääsyyn liittyvissä ongelmissa. Sieltä on saatavissa myös mm. 
Messuvieraan esteettömyysopas.  
Pääsy pisteelle on esteetön. Palveluluukkujen korkeudet ovat 118 ja 124 cm. 
 
Info 
Infopisteellä jaetaan alueen karttoja sekä neuvotaan ja opastetaan messu-
vieraita. Infopiste on esteetön.  
Infopiste sijaitsee näyttelyhallinsisäänkäynninvieressä. Toinen infopiste sijaitsee 
rannassa. 
 
Messutoimisto 
Messutoimisto sijaitsee pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Messutoimiston oven 
vapaa kulkuaukko on 84 cm ja kynnyksen korkeus on 4 cm. Ovelle on 2 porras-
ta, portaan yhteydessä on myös luiska, jonka kaltevuus on 10 %. Käsijohteen 
korkeus on 90 cm. Messutoimiston palvelutiskin korkeus on 104 cm. 
 
Ensiapu 
Ensiapupisteelle on kaksi askelmaa (22 cm ja 21 cm). 
 
Kulkureitit 
Messualue on laaja. Messuportilta alueen toiseen päähän rantaan on noin 
1,5 km. Alueen kulkureiteillä on huomattavia korkeuseroja. Vendan puolivälissä 
kaltevuus on enimmillään 8,5 %. Rannan ja Lounatuulenpuiston välillä 
kaltevuus on enimmillään 12 %. Lounatuulenpuiston ja messukohteen 19 
välissä on kulkuväylällä portaat, kiertoreitillä Lounatuuli-kadulle on jopa 
15,5 %:n kaltevuus (tätä oikoreittiä ei ole merkitty karttaan). Vendaakin pitkin 
toki pääsee takaisin.  
Messuvieraita varten varattu golf-kärry. Rannan infoisteeltä voi varata 
kuljetuksen takaisin mäen päälle. 
Pääkulkuväylät ovat asfaltoituja. Selkeästi erottuvien reunakivien korkeus on 
noin 12 cm, messukohteiden sisäänkäyntien kohdalla reunakivi on madallettu 
noin 3 cm:iin. 
Kulkureittien varrella on penkkejä ja muita istuimia levähtämistä varten. 
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Lastenhoito ja vauvanhoitopiste 
Lastenhoito Muksula ja vauvanhoitopiste ovat kohteiden 1 ja 2 viereisessä A-
talossa. Toisessa asunnossa on hoitopiste ja toisessa Muksula. Sisäänkäynnin 
kynnys on 8 cm korkea ja oven vapaa kulkuaukko on 82 cm. 
 
Esteettömät wc-tilat (Inva WC) 
Yleisö-wc-tilaryhmiä on yhteensä viisi. Kaikkien yhteydessä on esteetön wc. 
Wc:t sijaitsevat kahviloiden ja ravintolan sekä Visit Naantali -pisteen 
läheisyydessä.  
Wc:ille johtavien luiskien kaltevuudet vaihtelevat 5–12 %:n välillä, oven edessä 
on leveä tasanne. Luiskissa tai tasanteella ei ole suojareunusta. Kohteiden 29, 
30 ja 32 välissä oleva esteetön wc on sijoitettu niin, että sinne ei pääse (korkea 
reunakivi välissä). Tämä tullaan korjaamaan. 
Esteettömän wc-tilan mitat ovat 260 cm x 218 cm. Oven vapaa kulkuaukko on 
95 cm, kynnyksen korkeus on 2 cm. Wc-istuin sijaitsee oikealla seinustalla ja 
sen korkeus on 48 cm. Tukikaiteet on kiinnitetty seinään ja ne on nostettavissa 
ylös. Hälytysnappia ei ole. 
 
Vesipiste 
Yleiset vesipisteet sijoittuvat wc-pisteiden yhteyteen. Vesihanan korkeudet 
vaihtelevat 104–115 cm. Vesihanat ovat useimmiten heikosti saavutettavissa: 
esimerkiksi messutoimiston takana oleva vesihana on 15 cm korkean tason 
päällä, tason mitat 80 cm x 108 cm tai messuravintolan takana oleva vesipiste 
on kahden wc-kontin välisessä nurkassa. 
 
Näyttelyhalli 
Hallin lattia on tasainen ja asfaltoitu. Sisäänkäynnillä ei ole kynnystä eikä 
askelmaa. Hallissa sijaitsevista näyttelytiloista on osa korotetun lattian päällä. 
 
Ulkonäyttelyalueet 
Ulkonäyttelyalueet on ryhmitelty kulkureittien varrella sijaitseviin ryhmiin. 
Näyttelyalueille rakennetut paviljongit ovat pääosin valmisrakenteisia ja ne on 
sijoitettu reunakiven päällä, joten ne eivät ole esteettömiä.  
Myös messukohteiden autotalleissa on näyttelytiloja.  
 
Leikkikenttä 
Muksulan lähellä sijaitsevan leikkikentän pinta on pehmeää turvasoraa, mutta 
reitti sinne on kovapintainen.  
Lounatuulenpuistossa sijaitsevalla leikkikentällä myös kulkureitit ovat pehmeää 
soraa.  
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Messuravintola  
Messuravintolan ja terassialueen lattiat ovat asfalttia ja niihin on esteetön kulku. 
Pöytien korkeus on sisällä 76 cm ja ulkona terassilla 72 cm. Tuolien korkeus on 
43–45 ja ne ovat siirrettävissä. 
Noutopöytien korkeus on 89 cm. Kassan sekä pizza- ja juomamyyntipisteen 
myyntitiskien korkeus on 102 cm. 
 
Kahvilat ja jäätelökioskit 
Messualueella on neljä kahvilaa. Kahviloiden myyntitiskit ovat 97 cm korkeita ja 
niiden lähellä on irtopöytiä ja -tuoleja. 
Jäätelökioskeja on neljä, niiden palvelutiskien korkeudet vaihtelevat 103 –135 
cm. 
 
Visit Naantali -palvelupiste 
Visit Naantali -piste sijaitsee teltassa, jonka kynnys on 8 cm. 
 
Venenäyttelyn laiturialue 
Koko laiturialueelle on rakennettu terassitaso, jonka korkeus on 15 cm, eikä 
sinne ole luiskaa. Terassitasolta laitureille johtavat luiskat ovat jyrkkiä, 12 % ja 
loppupäässä 31 %. Luiskan jälkeen on askelma 13 cm. Terassitasolle on 
tulossa luiskat. 
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KÄYTETYT SYMBOLIT 
 
Tässä esteettömyysoppaassa käytetään seuraavia symboleja ja kriteerejä. Ne 
kuvaavat messuvieraan pääsyä tutustumaan kohteiden sisääntulokerrokseen. 
Ne eivät kuvaa rakennusten yleistä esteettömyyttä. 
 

ESTEETÖN 
Kulkureitillä ei ole yli 2 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, luiskien 
kaltevuus on enintään 8 % ja oven vapaa kulkuaukko on vähintään 
85 cm (pientaloissa 80 cm). 

 
LÄHES ESTEETÖN / VÄHÄISIÄ ESTEITÄ 
Kulkureitillä ei ole yli 4 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, luiskien 
kaltevuus on enintään 8 % ja oven vapaa kulkuaukko on vähintään 
75 cm. 

 
KULKU AVUSTAJAN KANSSA 
Kulkureitillä ei ole yli 10 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, luiskien 
kaltevuus on yli 8 % ja oven vapaa kulkuaukko on vähintään 75 cm. 

5 
PORTAITA 
Kulkureitillä on portaita tai yli 10 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, 
sisäänkäynnin askelmien lukumäärä on ilmoitettu numeroin. 

 
 
Lisäsymbolit 

VAIHTOEHTOINEN REITTI 
Näyttelysisäänkäynti on esteellinen, vaihtoehtoinen reitti on kerrottu 
tekstissä. 

 
POISTUMINEN SISÄÄNTULON KAUTTA 
Poistuminen kohteesta on toteutettu esteellisen reitin kautta, jolloin 
ainoa tapa poistua on palata sisääntuloreitille. 
 

 
Huomaa: 

Kaikkien messukohteiden ovileveydet täyttävät asetetut kriteerit. Siksi 
ovileveysmittoja ei ole kirjattu erikseen. 
 
Kynnyksen korkeus on mitattu kynnyksen korkeimmalta kohdalta sisäänkäynti-
tason tai -terassin pinnalle. Kynnys voi muodostua monesta pienestä pykälästä, 
mikä helpottaa sen yli kulkemista pyörällisen apuvälineen kanssa.  
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MESSUKOHTEIDEN ESITTELY 
 
 
1.  Koti Onni 

Kaksikerroksinen kohde on mäen päällä, reitin pituus on 
noin 80 m ja kaltevuus enimmillään 11 %. 
Kiinteän luiskan kaltevuus 7 %. Ovi aukeaa luiskan eteen. 
Oven kynnys 8,5 cm.  
Poistuminen terassin ja Koti Veken kautta. 

 
 
2.  Koti Veke 

Kaksikerroksinen kohde on mäen päällä, reitin pituus on 
noin 80 m ja kaltevuus enimmillään 11 %. 
Sisäänkäynti Koti Onnin kautta. 
Kiinteän luiskan kaltevuus 7 %. Ovi aukeaa luiskan eteen. 
Oven kynnys 8,5 cm.  

 
 
3. Honka Haiku 

Kiinteän luiskan kaltevuus 7,5 %. 
Oven kynnys 4 cm. Ovi aukeaa luiskan eteen. 
  

 
 
4. Kannustalo Auma 

Sisääntuloväylän kaltevuus 13 % 
Kiinteän luiskan kaltevuus 7 %. 
Oven kynnys 9,5 cm. Ovi aukeaa luiskan eteen. 
 

 
 
5. Jukkatalo Knaapi 

Kiinteän luiskan kaltevuus 4 %. 
Oven kynnys 3,5 cm. 

 
 
 
7. Hirsi-Kastelli Aisti 

Sisääntuloväylän kaltevuus 8 %. 
Vaihtoehtoinen sisäänkäynti: luiskan kaltevuus 8,5 %. 
Oven kynnys 7,5 cm.  
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8. Betoniviidakko 
Kohteessa kaksi askelmaa. Luiska tulossa. 
Oven kynnys 5 cm. 
 

 
 
9. Auroran Ruusu 

Sisääntuloväylän kaltevuus 22 %. 
Kiinteän luiskan kaltevuus 13 %. 
Oven kynnys 7,5 cm. 

 
 
10. K-Rauta Villa Aalto 

Kiinteän luiskan kaltevuus 10,5 %.  
Oven kynnys 6,5 cm. Ulostuloreitillä kynnys 7,5 cm. 
 
 

 
11. Kastelli Kultaranta 

Kiinteän luiskan kaltevuus 5 %. 
Oven kynnys 5,5 cm. 
Terassilla erillinen paviljonki. 
Terassitasolle tasoero 7,5 cm luiska tulossa. 
 

 
12. Talo Pukkila 

Kiinteän luiskan kaltevuus 5 %. 
Oven kynnys 5 cm. 
 
 
 

 
13. Villa Pinta 

Kaksikerroksinen kohde. 
Kiinteän luiskan kaltevuus 10,5 %.  
Oven kynnys 4 cm. Ovi aukeaa luiskan eteen. 
 
 

 
14. Villa Myötätuuli 

Kaksikerroksinen kohde.  
Kohteessa neljä askelmaa. Luiska tulossa. 
Oven kynnys 7 cm. 
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15. Wing 
Kulkuväylän kaltevuus 18 % 
Luiskien kaltevuudet 15 %, luiskan alapäässä 4 cm:n 
tasoero. 
Oven kynnys 3 cm. Ovi aukeaa luiskan eteen. 

 
 
16. Villa Nåde 

Kohteessa neljä askelmaa. Luiska tulossa. 
Oven kynnys 5 cm. 
Erillinen saunarakennus. Saunaan kaksi askelmaa. 
 
 

 
17. ja 18. Villa Lilla 

Rakennukset on nostettu kerroksen verran ylös 
ympäröivästä maasta. 
 
 

 
18b. Saunarivitalo 

Kohteen saunoissa kaksi askelmaa, 35 cm ja 21 cm. 
Oven kynnys 3,5 cm. 
Ahdas sisääntuloeteinen. 
 
 

19. Torppa Rauhala 
Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä 
kerroksesta. 
Luiskan kaltevuus 13,5 %. 
Oven kynnys 3 cm.  
 

 
20. Neljäs Tiira 

Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä 
kerroksesta. Erittäin loiva luiska. 
Oven kynnys 5 cm. 

 
 
21. Lounatuulen Tiira 

Luiska 12 % 
Oven kynnys 5 cm. 
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22. Casa Los Pinos 
Loiva luiska, pieniä 1–2 sentin pykäliä kulkuväylällä. 
Oven kynnys 3 cm. 
 
 

 
 

23. Rauhalanrinne 
Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä 
kerroksesta. 
Oven kynnys 5,5 cm. 
 
 
 

24. Palokärki 
Esteetön yksikerroksinen kohde. 
Kiinteän luiskan kaltevuus 2,5 %. 
Oven kynnys 2 cm. 
 
 

 
25. Chalet Pihla 

Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä 
kerroksesta. 
Sisääntuloväylän kaltevuus 20 %, 
Kiinteiden luiskien kaltevuudet 3,5 % ja 5 %. 
Oven kynnys 7 cm. 
 

 
26. Villa Kiurunpesä 

Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä 
kerroksesta. 
Oven vapaa kulkuaukko 79 cm. Kynnys 8,5 cm. 

 
 
 
27. Talo Corten 

Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä 
kerroksesta. 
Sisääntuloväylä muodostuu toisistaan erillään olevista 
betonikivistä, joiden välissä soraa. 
Luiskan kaltevuus 10,5 %, luiskan alapäässä jyrkkä luiskattu 
reuna. 
Oven kynnys 5 cm. 
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28. Naantalin Aurinkolinna 
Esteetön yksikerroksinen kohde. 
Oven vapaa kulkuaukko 82 cm. Kynnys 2 cm. 
 
 
 
 

29. Koti Neulanen / CLT Plant / Sarokas 
Sisääntuloväylän kaltevuus 7,5 %. 
Kiinteän luiskan kaltevuus 17 %. 
Oven kynnys 6 cm. 
 
 
 

30.–31. As Oy Lounakallio 
Kaksikerroksiset kohteet.  
Sisääntuloväylän kaltevuus 9 % (kohde 30) ja 11 % 
(kohde 31). 
Kiinteän luiskan kaltevuus 9,5 %. 
Oven kynnys 7 cm. 
Erillinen saunarakennus. Saunaan yhdeksän askelmaa.  
 
 

32.–33. Lounatuulen Metsä, Ateljee ja Löyly 
Kaksikerroksiset kohteet.  
Kiinteiden luiskien kaltevuudet 8 % ja 7 %. Luiskan osana 
oleva 90 asteen mutka on ahdas (ei ole levennetty).  
Oven kynnys 5 cm. 
Erillinen saunarakennus. Saunaan johtaa sorapintainen 
reitti, joka alkaa reunakiven päältä. Saunaan seitsemän 
askelmaa. 
 
 

34.–35. 1Koti IsoKoskelo 
Kiinteiden sisääntuloluiskien kaltevuudet 6,5 %. Kuistin ovi 
aukeaa luiskan eteen. 
Oven kynnys 4 cm. 
 

 
 

 

 

 

 


