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1. Q-talon esteettömyyskartoituksen muistio 

 
Asia: Q-talon (osoite: Nummenpuistokatu 2,20540 Turku) esteettömyyskartoitus 17.10.2019. 

Muistio on toimitettu Turun yliopiston ylioppilaskunnalle 16.12.2019. 

Läsnä:  Paula Pietilä, esteettömyyssuunnittelija, Turun yliopisto 

 Teppo Lindberg, vuokratilojen hoitaja, Turun yliopiston ylioppilaskunta 

 Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Turun yliopiston ylioppilaskunta 

 

Yleistä 

Q-talon juhlatilat sijaitsevat rakennuksen katutasossa. Tiloissa on yhtenäinen juhlasali ja lava, sekä 

pienehkö DJ:n koppi ja keittiönurkkaus, sekä erilliset wc-tilat. Alakerrassa ovat Vähä-Heikkilä –vuokratila 

sekö varastotiloja, jonne kulku on vain portaita pitkin. 

Pysäköinti 

Rakennuksen edustalla on muutama parkkiruutu, joista yksi on inva-merkitty. Saattoliikenteelle on 

runsaasti tilaa rakennuksen edessä. 

Sisäänkäynti 

Kulku rakennuksen pääsisäänkäynnille tapahtuu luiskaa pitkin. Luiskan kaltevuus on n. 15%, kun 

suositeltava kaltevuus on 5-8%. Luiskassa ei ole kaiteita, luiskan vasemmalla puolella on rakennuksen seinä. 

Sisäänkäynnissä on raskas manuaaliovi, jossa ei ole automatiikkaa. Ovella on vasemmalla soittokello, n. 150 

cm korkeudella, soittokelloa ei välttämättä heti huomaa. Ovella on noin 5 cm korkea kynnys. 

Juhlatila 

Ovelta tila avautuu suureksi aulaksi, jossa liikkuminen on esteetöntä. Yleisvalaistus tiloissa on hämärä. 

Juhlasalissa on irtotuoleista koostuva katsomo, joka on vapaasti muokattavissa, kulloisiakin tarpeita 

vastaavaksi. Näyttämölle vie kolme porrasta, vaihtoehtoista reittiä ei ole. Juhlasalin takaosassa on pieni 

keittiötila. Keittiötilaan johtava oviaukko on kapea ja leveämmällä apuvälineellä, kuten sähköpyörätuolilla 

keittiöön ei mahdu. Ovenkamara on verraten matalalla ja pidemmällä henkilöllä on vaara kolhia päänsä. 

Keittiön yleisväritys on valkoinen ja harmaa. 

Juhlasalissa on myös pieni DJ-koppi, jossa apuvälineellä ei mahdu kääntymään. 

Wc-tilat 

Wc-tiloissa on yksi invamitoitettu wc-koppi. Pöntön oikealla puolella on runsaasti tilaa ja vasemmalla 

hieman vähemmän. Vapaata tilaa ei ole wc-istuimen takana. Istuin on normaalikorkuinen, kun istuimen 

suositeltava korkeus inva-wc:ssä on 45-48 cm. Wc:n ovesta puuttuu sisäpuolelta perästä vetokahva. Käsien 
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pesualtaat sijaitsevat erillisessä, yhteisessä tilassa. Tilassa on esteetöntä liikkua, mutta lavuaarit ja 

pesuaine- ja pyyhetelineet ovat seisomakorkeudella. Lavuaarin alla on vapaata tilaa. 

Hätäpoistumistie 

Hätäpoistumistie sijaitsee keittiötilan takana ja poistumistiellä on tarkistushetkellä laatikoita. 

Hätäpoistumistiellä on muutamia askelmia, mutta rakennuksen sivua pitkin poistumistielle voisi myös 

rakentaa luiskan. 

Alakerran varasto 

Porrashuoneen lattia on yleisväritykseltään tumman harmaa ja valkoinen. Seinät punertavat. Portaissa on 

kaide ja portaat ovat suorat. Hissiyhteyttä varastoon ei ole. Itse varastotilassa ei kartoituksen yhteydessä 

käyty. 

 

 


