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Sotamuseon esteettömyystiedot  
 
 
Saapuminen   
  
Sotamuseon näyttelyt sijaitsevat Suomenlinnassa kahdessa erillisessä rakennuksessa, 
Maneesissa ja Tykistömaneesissa. Maneesin pääsisäänkäynti sijaitsee osoitteessa 
Suomenlinna C 77. Tykistömaneesin pääsisäänkäynti sijaitsee Maneesin takapuolella 
osoitteessa Suomenlinna C 81.      
  
Sotamuseoon on vammaisen henkilön avustajalla vapaa pääsy vammaisen henkilön 
seurassa.    
  
Maneesissa on lainattavissa pyörätuoli ja rollaattori.  
   
Sisäänkäynnit  
  
Maneesin sisäänkäynti ei ole katutasossa, vaan esteetön kulku tapahtuu epätasaista 
mukulakiviluiskaa pitkin. Luiskassa ei ole käsijohteita.  Luiska ei vastaa kaltevuudeltaan 
esteettömyyssuosituksia vaan on suositusta jyrkempi (kuva 1).  
 
Luiskan jälkeiselle tasanteelle on noin 6 cm kynnys ja tasanteen jälkeisen 
pääsisäänkäynnin oven kynnys on noin 4 cm korkea. Maneesin pääsisäänkäynnin ovessa 
ei ole sähköistä ovenavausjärjestelmää ja ovi on raskas käyttää.   
  
Tykistömaneesin sisäänkäynti ei ole katutasossa, vaan esteetön kulku tapahtuu 
epätasaista mukulakiviluiskaa pitkin. Luiskassa ei ole käsijohteita.  Luiska ei vastaa 
kaltevuudeltaan esteettömyyssuosituksia vaan on suositusta jyrkempi (kuva 2).   
Tykistömaneesin pääsisäänkäynnin ovessa ei ole sähköistä ovenavausjärjestelmää ja ovi 
on raskas käyttää.   
  
   



   

 
www.riesa.io  ©  Riesa 

Sisätilat   
  
Maneesin asiakaspalvelupiste sijaitsee pääsisäänkäynnin tuulikaapin jälkeen aulassa 
oikealla puolella (kuva 3). Asiakaspalvelupisteellä ei ole induktiosilmukkaa.   
  
Maneesin näyttelytilat sijaitsevat sisääntulokerroksessa. Näyttelytilan perällä oleva korsu 
on apuvälinettä käyttävälle henkilölle esteellinen (kuva 4).   
  
Tykistömaneesin asiakaspalvelupiste sijaitsee pääsisäänkäynnin tuulikaapin jälkeen 
aulassa heti oikealla puolella (kuva 5). Asiakaspalvelupisteellä ei ole induktiosilmukkaa.   
  
Tykistömaneesin näyttelytilat sijaitsevat sisääntulokerroksessa. Näyttelytilan etuosassa 
oleva hävittäjä on apuvälinettä käyttävälle henkilölle esteellinen (kuva 6).   
  
  
   
Esteettömät wc:t  
  
Maneesin esteetön wc-tila sijaitsee heti sisäänkäynnin oikealla puolella, sisäänkäynnin 
puoleisella seinällä. Wc-tilassa ei ole 150 cm käännähdysympyrän verran vapaata tilaa. 
Wc-tilassa on wc-istuimen vasemmalla puolella 80 cm tilaa siirtymiseen.  Tukikaiteet on 
kiinnitetty seinään (kuva 7).    
  
Tykistömaneesissa ei ole esteetöntä wc-tilaa.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 

   

Kuva 1: Maneesin sisäänkäynti 
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Kuva 2: Tykistömaneesin sisäänkäynti 

 

Kuva 3: Maneesin asiakaspalvelupiste 

 

Kuva 4: Maneesin korsu 
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Kuva 5: Tykistömaneesin asiakaspalvelupiste 

 

Kuva 6: Tykistömaneesin hävittäjä 

 

Kuva 7: Maneesin esteetön WC 
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