
   

 
www.riesa.io  ©  Riesa 

Sisällys 
Saapuminen ................................................................................................................................... 1 

Sisäänkäynti ................................................................................................................................... 1 

Sisätilat ............................................................................................................................................ 1 

Uloskäynti........................................................................................................................................ 2 

Kuvat ................................................................................................................................................ 2 

 

 
Sukellusvene Vesikon esteettömyystiedot 
 

Saapuminen 
 

Vesikko sijaitsee Suomenlinnassa Susisaaren itärannalla. Vesikolle pääsee ylittämällä 
Susisaaren sillan ja seuraamalla rannan viereistä tietä noin 350 metriä.  
 
Vesikko kuuluu Sotamuseon näyttelyyn ja sinne pääsee sisälle samalla lipulla. 
Sotamuseoon on vammaisen henkilön avustajalla vapaa pääsy vammaisen henkilön 
seurassa.   
 

Sisäänkäynti  
 

Vesikkoon ei ole esteetöntä sisäänkäyntiä. Vesikon sisäänkäynti ei ole katutasossa eikä 
sisäänkäynnille ole luiska- tai hissiyhteyttä. Sisään kuljetaan puupäälysteisiä 
metalliportaita pitkin (Kuva 1). Portaiden molemmilla puolilla on käsijohteet. 
Porrasaskelmien etureunoissa ei ole kontrastiraitoja. 
 
Sisäänkäynnin oviaukolla on korkea kynnys, joka aiheuttaa kompastumisvaaran. 
Sisäänkäynnin oviaukolta johtaa lyhyt käytävä sukellusveneen sisälle. Käytävällä on 
kynnys ja kaksi porrasaskelmaa. Askelmien yhteydessä ei ole käsijohteita. Lisäksi 
käytävän katossa on poikittaispalkki noin 180 cm korkeudessa, joka aiheuttaa 
törmäämisvaaran (Kuva 2). Sukellusveneen sisävalaistus on hämrä, joten erityisesti 
päiväsaikaan ulko- ja sisävalon ero voi olla suuri. 
 

 

Sisätilat 
 

Sukellusveneen käytävä on itsessään museonäyttely, jonka varrella on näyttelyopasteita (Kuva 3). 
Sukellusveneen kapealla käytävällä ei ole tilaa kulkea renkaallisen apuvälineen kanssa. 
Näkemisympäristön kannalta on huomioitava, että kaikkia katossa kiinni olevia esteitä ei pysty 
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havaitsemaan valkoisella kepillä. Käytävän väliovissa on korkeat kynnykset ja matalat oviaukot, 
jotka aiheuttavat kompastumisvaaran ja törmäämisvaaran (Kuva 4). Näyttelyn valaistus on hämärä 
ja näyttelyopasteiden tekstin koko on pieni.  

  

Uloskäynti 
 
Sukellusveneen näyttelykäytävältä johtaa lyhyt käytävä uloskäynnille. Käytävällä on 
porrasaskelma alaspäin. Askelman yhteydessä ei ole käsijohdetta. Lisäksi käytävän 
katossa on poikittaispalkki noin 180 cm korkeudessa, joka aiheuttaa törmäämisvaaran 
(Kuva 5). Uloskäynnillä on häikäisyvaara erityisesti päiväsaikaan sukellusveneen sisäisen 
hämärän valaistuksen vuoksi.  
 
Vesikosta ei ole esteetöntä uloskäyntiä. Vesikon uloskäynti ei ole katutasossa eikä 
uloskäynniltä ole luiska- tai hissiyhteyttä. Ulos kuljetaan puupäälysteisiä metalliportaita 
pitkin. Portaiden molemmilla puolilla on käsijohteet. Porrasaskelmien etureunoissa ei ole 
kontrastiraitoja (Kuva 6). 
 
 
Esteettömät wc:t 
 
Vesikon välittömässä läheisyydessä ei ole esteetöntä wc:tä.  
 
 
 
 

 
Kuvat 
 

Kuva 1: Vesikon sisäänkäynti talvella 
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Kuva 2: Vesikon sisäänkäynti sisäpuolelta 

 

Kuva 3: Näyttelyopaste Vesikon sisäpuolella (lähes kuvan keskellä) 

 

Kuva 4: Sisäpuolen oviaukot muodostavat törmäys- ja kompastumisvaaran 
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Kuva 5: Vesikon uloskäynnillä on poikittaispalkki 180 cm korkeudessa, joka aiheuttaa törmäysvaaran 

 

Kuva 6: Vesikon uloskäynnin portaat ylhäältä 
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